
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

«ХАКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 

студентів усіх спеціальностей 

денної форми навчання та дистанційного навчання 

 

 
За загальною редакцією Семке Н. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 

НТУ «ХПІ» 

2016 

  

  

 

 



УДК 316 

 

ББК 60 5 

         IT 50 

 

 
Авторський колектив: 

Б. Д. Голованов, О. М. Поступной, Н. М. Семке, В. М. Фролов, 

С.В. Коновалов, Є. В. Малявін, Д. О. Манойло 

 

 

Рецензент: 

Л. В. Перевалова, канд. філос. наук, доцент, 

Завідувач кафедри права НТУ «ХПІ» 

 

 

Затверджено редакційно-видавничою радою НТУ»ХПІ» 

(протокол № 2 від 23.06.2016 р.) 

 

 

 

 

 

 
 

П 50 Політологія: Навч.-методичний посіб. для самост. Роботи студентів усіх 

спеціальностей денної форми навчання та дистанц. навчання / Б. Д. Голованов, 

О. М. Поступний, Н.М. Семке  та ін.; за заг. ред. Н.М. Семке – Харків: 

НТУ «ХПІ» 2016, -  60 с. 

 

 

 

Навчально- методичний посібник містить теми есе, завдання для самостійної роботи 

та тести за темами з курсу «Політологія», що надає можливість студентам засвоїти базові 

поняття з політології під час самостійної роботи, краще підготуватись до семінарських 

занять та підсумкового контролю знань. 

Призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають 

політологію 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Вступ 

 

 

      У системі гуманітарної освіти важливе місце належить політології — 

науці про політику, науці про сутність, форми та закономірності 

функціонування політичної влади, політичних систем, їх елементів, про 

політичні явища та процеси. 

     Запропонований практикум покликаний допомогти студентам, що 

вивчають політологію, зорієнтуватися в складній політичній реальності, 

виробити світоглядні критерії оцінювання поточних політичних подій, 

опанувати методологію аналізу політичного життя, навчитися застосовувати 

придбані знання про політику в суспільно-політичній практиці, 

використовувати їх у своїй майбутній громадській і професійній діяльності. 

     Практикум має таку структуру:  план семінару, теми доповідей та 

повідомлень, теми рефератів, теми есе. Запропоновані   також проблемно-

пошукові питання для дискусій. До кожної з тем пропонуються два види 

завдань: тестові питання та завдання, що потребують складання схем, 

заповнення таблиць тощо.   Крім того, у деяких питаннях потрібно 

розподілити окремі терміни,   події за певними ознаками, а також визначити 

їх співвідношення.   

      Основна література для підготовки до всіх тем  семінарів рекомендується 

в першій темі. Також  до кожної теми додається список додаткової 

літератури. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема 1. Політологія як система знань про політику  

 

План семінару (4 год.)  

 

1. Політика як суспільне явище.    

2. Об’єкт і предмет політології. Структура політології.  

3. Основні категорії, методи та функції політології.  

4. Становлення і основні етапи розвитку політичної думки.  

  

 Теми доповідей та повідомлень: 

  

 1. Політологія в системі соціальних та гуманітарних наук. 

 2. Нові інформаційні технології та політика. 

 3. Прикладна функція поліітології. 

  

 Теми рефератів: 

  

 1. Роль політики в житті сучасного суспільства. 

 2. Права людини як критерії гуманістичної політики. 

 3. Політика як наука та мистецтво. 

  

 Теми есе: 

   

 1. Політика і економіка. 

 2. Політика і релігія. 

 3. Політика і мода. 

 4. Політика і спорт. 

 5. Політика і музика. 

  

  

 



Питання для дискусії (для роздумів) : 

 

1. Найбільш суттєве в політиці – це питання про державну владу. Але чи 

можна всі політичні відносини зводити до влади? 

2. У чому проявляється взаємозв’язок і відмінність між економікою і 

політикою? 

3. У чому суть політизації суспільного життя, які її причини в Україні? 

4. М. Макіавелі в роботі “Государь» писав, що там, де розпочинається 

політика, закінчується мораль. Чи згодні ви з таким твердженням? 

Прокоментуйте свою точку зору. 

5. Політика часто визначається як специфічна сфера діяльності, пов’язана з 

прийняттям рішень на вищих рівнях влади і управління в країні. Разом з тим 

політологи стверджують, що політика тісно пов’язана и асоціюється з 

функціонуванням суспільства на рівні індивіда, сім’ї і колективу. Як і в чому 

проявляється  цей взаємозв’язок? Визначіть канали 

 впливу і зворотнього  зв’язку «великої політики»  і «повсякденного життя». 

 

 

  Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Запишіть функції політології пропущені в схемі. 

 

 

 

  

 

   

Регулятивна   

   

Теоретико-пізнавальна   

Функції  політології   



2. Нижче наведено ряд термінів. Всі вони, за виключенням двох, є 

категоріями політології.  1) політика, 2) бізнес, 3) партія, 4) демократія, 

5) політична влада,  6) реклама, 7) політична система. Знайдіть  два 

терміни, які «випадають» із загального ряду і запишіть їх таблицю . 

___ ___ 

3. Встановіть відповідність між поняттям  і його тлумаченням:  до 

кожної  позиції з першого стовпчика підберіть відповідну позицію з 

другого стовпчика.   

А) Об’єкт політології 1) закономірності формування й 

розвитку політичної влади, форми й 

методи її функціонування й 

використання в державно 

організованому суспільстві. 

Б) Предмет політології 2) загальні, фундаментальні поняття, 

які відображають найбільш істотні, 

закономірні зв'язки й відносини 

реальної дійсності та пізнання 

В) Категорії політології 3) прийоми й способи досягнення 

певних результатів у практичній і 

пізнавальній діяльності 

Г) Прикладна політологія 4) галузь політичної науки, що 

досліджує конкретні політичні 

ситуації з метою одержання для 

зацікавлених осіб й організацій 

певної інформації, розробки для них 

політичних прогнозів, практичних 

порад і рекомендацій.  

Д) Методи дослідження 5) система знань про політику, 

політичну владу, політичні 

відносини й процеси, про 

організацію політичного життя 

суспільства. 

Є) Політологія 6) сфера політичних відносин у 

суспільстві. 

 

Запишіть в таблицю вибрані цифри під відповідними буквами 

А Б В Г Д Є 

      

 



4.Проілюструйте на конкретних прикладах дію теоретико-пізнавальної та 

прогностичної функції політології. 

5. Встановіть відповідність між методом дослідженні в політології і його 

сутністю  

 

Найменування методу Сутність методу 

А) Історичний 1) дослідження політичних процесів 

й явищ шляхом розробки й вивчення 

моделей 

Б) Інституційний 2) забезпечує цілісне сприйняття 

суб’єкта дослідження і всебічний 

аналіз зв’язків між окремими 

елементами в межах цілого 

В) Системний 3) орієнтований на вивчення 

взаємодії політичних інститутів: 

держави, її органів, політичних 

партій й інших громадських 

організацій 

Г) Порівняльний 4) орієнтований на вивчення 

суб'єктивних механізмів політичного 

поводження людей, їхніх 

індивідуальних якостей, рис 

характеру  

Д) Психологічний 5) заснований на вивченні політичних 

явищ у їхньому розвитку 

Є) Математичного моделювання 6) шляхом порівняння встановлює 

спільне, 

особливе та окреме в досліджуваних 

явищах, в закономірностях їх 

розвитку 

 

 

Запишіть в таблицю вибрані цифри під відповідними буквами 

А Б В Г Д Є 

      

 

 

Тестові  питання: 

1. Коли відбулося становлення політичної науки як самостійного 

наукового напрямку? 

а) у ХVII ст.;  б) у ХVШ ст.;  в) у ХIХ ст.;   г) в XX ст. 

 2. Що є предметом політології? 

а) закономірності розвитку природи, суспільства й людського мислення; 



б) закономірності розвитку суспільства як соціальної системи й 

складових його структурних елементів: особистостей, соціальних 

спільностей, інститутів; 

в) закономірності становлення, функціонування й зміни політичної 

влади, розвитку політичного процесу; 

г) закономірності зміни політичних інститутів і норм у процесі еволюції 

суспільства. 

3. Що є об'єктом політології? 

а) суспільство як система; 

б) політичні інститути суспільства; 

в) сфера політичних відносин у суспільстві; 

г) міжнародні відносини 

4. Яка з нижче перерахованих груп понять представляє основні 

категорії політології? 

а) власність, гроші кредит, прибуток, рентабельність; 

б) влада, демократія, електорат, парламент, держава; 

в) суспільство, культура, класи, нації, особистість; 

г) право, закон, норма, стаття. 

5. Яка з функцій політології допомагає забезпечувати вплив людей і 

організацій на політичний процес, їхню участь у політичних подіях? 

а) теоретико-пізнавальна; 

б) прогностична; 

в) регулятивна; 

г) аналітична. 

6. Функція політичної соціалізації полягає: 

а) у визначенні відповідності програм і цілей суспільного розвитку 

можливостям суспільства; 

б) у залученні індивідів і груп до певної політичної культури; 

в) у розробці альтернативних сценаріїв майбутнього політичного 

розвитку; 

г) у виробленні єдиної ідеології у всіх громадян.  

7. За допомогою якого методу політика вивчається за допомогою 

аналізу офіційних структур і формальних правил прийняття рішень? 

а) історичного; 

б) соціологічного; 

в) інституціонального; 

г) психологічного.  



8. Який метод політології акцентує увагу на цілісності політики й 

характері її взаємин із зовнішнім середовищем? 

а) інституціональний; 

б) психологічний; 

в) соціологічний; 

г) системний. 

 9. Який з перерахованих методів відноситься до 

загальнотеоретичних?  

а) порівняльний; 

б) статистичний; 

в) математичного моделювання; 

г) анкетування. 

10. Який з названих методів необхідно використати для визначення 

рейтингу провідних політиків? 

а) статистичний; 

б) історичний; 

в)  соціологічний; 

г) вивчення документів. 

11. Який метод дослідження дозволяє розглядати політичні процеси 

в контексті зв'язку минулого, сьогодення й майбутнього? 

а) соціологічний; 

б) культурологічний, 

в) історичний, 

г)  психологічний. 

12. Прогностична функція політології полягає: 

а) у магічному пророкуванні майбутнього; 

б) у виробленні єдиної ідеології у всіх громадян; 

в) у виробленні здатності раціонально оцінювати політичні процеси; 

г) у залученні індивіда до певної політичної культури.  

13. Яка з функцій політології пов'язана з виявленням і вивченням 

тенденцій у розвитку політичних процесів? 

а) методологічна; 

б) регулятивна; 

в) прогностична; 

г) теоретико-пізнавальна. 



14. Яка функція політичної науки полягає у формуванні певної 

політичної культури громадян, виробленню політичних знань і навичок 

політичної участі? 

а) прогностична; 

б) методологічна; 

в) регулятивна; 

г) політичної соціалізації. 

15. Наука, що розробляє різні політичні технології – це: 

а) політична соціологія; 

б) політична історія; 

в) прикладна політологія; 

г) політична філософія. 

16. Який метод, використовуваний політологією, орієнтований на 

з'ясування ролі підсвідомих факторів у політичному житті? 

а) соціологічний; 

б) історичний; 

в) психологічний; 

г) системний. 

17. Який метод, використовуваний політологією, орієнтований на 

вивчення суб'єктивних механізмів політичної поведінки людей? 

а) статистичний; 

б) історичний; 

в) психологічний; 

г) порівняльний. 

18. Яку з перерахованих проблем вивчає прикладна політологія? 

а) історія політичних вчень; 

б) теорії політичної влади; 

в) технології виборчих компаній; 

19. Сукупність способів і прийомів одержання політологічних знань 

це:  

а) методи політології; 

б) функції політології; 

в) категорії політології; 

г) закономірності політології. 

20. Яку з названих проблем вивчає теоретична політологія? 

а) технології виборчих компаній; 

б) дослідження загального й особливого в різних політичних системах; 



в) проблеми функціонування й розвитку політичної влади; 

г) різні моделі федералізму. 
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Тема 2. Політична влада. 

  План семінару (2 год.)  

 

 

1. Влада як суспільне явище. Особливості політичної влади. 

2. Структура політичної влади. 

3. Легітимність влади. Типи і параметри легітимності. 

4. Проблеми легітимності влади. 

 

Теми доповідей і повідомлень: 

1. Види влади та її джерела. 

2. Інформаційно-культурні ресурси влади 

3. Параметри легітимності політичної влади. Криза легітимності. 

 

Теми рефератів: 

1. Суб’єкти та об’єкти владних відносин. Їх різноманіття. 

2. Легітимність та ефективність політичної влади. 

3. Приклади використання важливих ресурсів політичної влади. 

 

Теми есе: 

1. Влада і мораль. 

2.  ЗМІ і влада. 

3. Мотиви прагнення до влади та підкорення владі. 

4. Кумулятивний ефект влади в сучасній Україні. 

5. Як може політичний суб’єкт підвищити легітимність своєї влади? 

 

 Питання для дискусії (для роздумів) : 

 

1. Наскільки справедливий вислів, що влада псує людину? 

2. Взаємовідносини влади та опозиції в демократичному суспільстві: 

ідеали та реалії. 



3. Чи варто виділяти тип зовнішньої легітимності? Класової, етнічної 

та інші? 

4. Криптократія: міфи чи реальність?  

5. Падіння  легітимності влади та «кольорові революції». 

   

 Завдання для самостійної роботи: 

1.  Для заповнення схеми потрібно дати визначення понять суб’єкти, 

об’єкти та ресурси влади.  

 

суб’єкти влади  

об’єкти влади  

ресурси влади  

 

 

2. Нижче наведено ряд термінів. Всі вони, за виключенням двох, є 

джерелами  влади.  1) авторитет, 2)  сила,   3)  національність, 4)  

закон, 5)  багатство,  6)  знання, 7) політична система. Знайдіть  два 

терміни, які «випадають» із загального ряду і запишіть їх таблицю . 

 

  

  3. Встановіть відповідність між поняттям  і його тлумаченням:  до кожної  

позиції з першого стовпчика підберіть відповідну позицію з другого 

стовпчика.   

А)  влада 1)  здатність того чи іншого 

політичного режиму досягти 

суспільного визнання та 

виправдання обраного політичного 

курсу, прийнятих ним політичних 

рішень, кадрових або 

функціональних змін у структурах 

влади. 

Б)  політична влада 2)  здатність і можливість 

здійснювати визначальний вплив на 

політичну діяльність і політичну 

поведінку людей та їх об'єднань за 

допомогою будь-яких засобів — 

волі, авторитету, права, насильства. 

В)  Легітимність 3 особливий тип легітимності, 

організації влади і лідерства, що 

ґрунтується на виняткових якостях 

тієї чи іншої особистості. 



Г)  легальність 4)  здатність і можливість 

здійснювати свою волю, чинити 

вирішальний вплив на діяльність, 

поведінку людей за допомогою 

певних засобів, зокрема авторитету, 

права, насильства. 

 

Д)  ресурси влади 5)  законність, юридична 

правомірність влади 

 

Є) харизма 6)  сукупність методів і засобів для 

досягнення цілей політичними 

суб'єктами, укріплення і розширення 

політичної влади. 

 

 

Запишіть в таблицю вибрані цифри під відповідними буквами 

А Б В Г Д Є 

      

4) Знайдіть поняття, яке є узагальнювальним для усіх інших понять 

представленого нижче ряду.   

1)  ріст ступеня примусу; 2)  обмеження прав і свобод; 3)   заборона 

політичних партій і незалежної преси; 4)  ознаки падіння легітимності 

влади; 5)   ріст корумпованості всіх інститутів влади. 

5. Назвіть і охарактеризуйте  особливі риси політичної влади 

1.____________________________ 

2._______________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

 

 Тестові  питання: 

 

1. Наука про владу називається: 

а) партіологією; 

б) біхевіоризмом; 

в) кратологією; 

г) геронтократією. 

2.    Влада у найбільш узагальненому визначенні це: 

а) узгодження кимось (людиною, організацією) дій учасників тих чи інших 

процесів; 

б) встановлення певного порядку у суспільстві; 

в)  такий порядок у суспільстві, коли хтось має можливість виявляти свою 

волю, незалежно від супротиву;  



г) можливість однієї особи або певної групи підпорядкувати собі волю інших 

та домогтися виконання цієї волі; 

 3. Який зв'язок між політикою та владою? 

а) політика й влада не мають нічого спільного; 

б) політика й влада повністю збігаються; 

в) політика – це боротьба за владу та її застосування; 

г) влада – це різновид політики. 

4. До головних елементів структури влади відноситься: 

а) монополія на знання; 

б) регулювання економічних стосунків з закордонними державами; 

в) парламент; 

г) агенти влади (суб’єкт, об’єкт). 

5. Які державні структури відносяться до примусово-силових 

органів влади: 

а) армія, міліція, служба безпеки; 

б) міністерство освіти, міністерство охорони здоров’я; 

в) центральна виборча комісія; 

г) державний департамент інтелектуальної власності. 

6. Для культурно-інформаційних ресурсів влади характерне: 

а) використання судів та в’язниць; 

б) використання і контролювання матеріальних ресурсів; 

в) розподіл позицій на соціальних сходинках;  

г) контроль за установами освіти. 

7. Соціальні ресурси влади передбачають перш за все можливість: 

а)застосування санкцій і використання озброєних формувань: 

б) використання і контролювання матеріальних ресурсів благ; 

в) розподіл статусів, посад, пільг;  

г) контроль над науковими знаннями, інформацією і засобами їх 

розповсюдження. 

8.    Для чого використається принцип поділу влади? 

а) для запобігання кризи влади;            

б) з метою запобігання тиранії з боку держави; 

в) для досягнення консенсусу;              

г) для підвищення ефективності функціонування політичної системи. 

9. Що таке легітимність влади? 

а) характеристика стабільності влади; 

б) миролюбна зовнішня політика держави; 

в) відповідність дій політичної еліти законам даної держави; 

г) характеристика відносини маси громадян або підданих до влади. 

10. Хто із названих вчених виділяв три типи легітимності влади? 

а) Ж. Ж. Руссо; 

б) Ш. Л. Монтеск'є; 

в) М. Вебер; 

г) К. Маркс. 

 



11. На вірі у святість норм, що віддавна регулюють життя 

суспільства, базується:  

а) харизматичний тип панування (легітимності влади); 

б) раціонально-легальний тип панування (легітимності); 

в) ідеологічний тип панування (легітимності); 

г) традиційний тип панування (легітимності). 

 12. Що таке харизматичне панування? 

а) визнання особливих якостей політичних лідерів; 

б) різновид раціонального панування; 

в) орієнтація на зовнішньополітичну підтримку; 

г) управління державою в інтересах вузької  групи осіб. 

13. Юридичне обґрунтування законності політичної влади 

позначається терміном: 

а) традиційне панування; 

б) легальність; 

в) легітимність; 

г) тоталітаризм. 

14. Що з перерахованого зазвичай відноситься до засобів 

легітимізації влади? 

а) більш широке використання примусу; 

б) заборона політичних партій і опозиційної преси; 

в) протистояння між законодавчою й виконавчою гілками влади; 

г) забезпечення високого рівня і життя населення 

15. Що з перерахованого є ознакою кризи легітимності влади? 

а) різке зростання корупції; 

б) проведення демократичних виборів; 

в) ріст митних зборів; 

г) забезпечення високого рівня і якості життя населення. 

16. До важливих мотивів прагнення до політичної влади не 

відноситься: 

а) намагання поліпшити своє матеріальне становище; 

б) бажання заслужити повагу багатьох людей; 

в) прагнення перетворити суспільні відносини; 

г) виконання наказів церкви 

17. Які ознаки свідчать про високий рівень легітимності влади: 

а) перемога на виборах з високим рівнем активності виборців; 

б) перемога на виборах з низьким рівнем активності виборців; 

в) наявність потужних держав-союзниць; 

г) ріст рівня споживання населення. 

18. Термін, що означає стан речей, коли головний суб’єкт 

управління прихований від мас: 

а) олігархія; 

б) криптократія; 

в) зовнішнє управління; 

г) протекторат. 



 

19. Макс Вебер не виділяв серед головних типів легітимності 

влади: 

а) етнічну легітимність; 

б) харизматичну легітимність; 

в) традиційну легітимність; 

г) раціонально-правову легітимність. 

 20. Легітимність влади обов’язково підвищує: 

а) перехід збройних сил на контрактну основу; 

б) політика дискримінації меншин; 

в) вдала соціальна політика; 

г) політика розділяй і володарюй. 
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Тема 3.  Політична система суспільства. та політичний режим   

                                                                          

                                                    План семінару (2 год.) 

1. Політична система: сутність та  структура. 

2. Політичні режими як спосіб політичного панування. 

3. Типи політичних режимів та їх характеристика. 

4. Сучасний політичний режим України та його перспективи . 

 

Теми доповідей та повідомлень: 

1. Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення. 

2. Поняття та ідейні джерела тоталітаризму. 

3. Різновиди авторитарного режиму. 

4. Історичні типи та форми демократії. 

 Теми рефератів: 

1. Авторитарний і тоталітарний режими: загальні та відмінні риси. 

2.  Фашизм і неофашизм. Ідейні джерела, соціальна база, цілі.   

3.  Пряма та представницька форми демократії. 

4.  Об’єктивні та суб’єктивні фактори трансформації політичних режимів. 

 Теми есе: 

1.  Цінності та життя громадян тоталітарних держав 

2. Як демократія породжує авторитаризм. 

3. Дві сторони демократії. 

4. Перспективи подальшого розвитку ліберальної демократії в Україні. 

  

           Питання для дискусії(для роздумів): 

 

1. Проаналізуйте політичну систему як базову структуру політичного життя. 

Які фактори, на вашу думку, справляють більший вплив на механізм 

функціонування політичної системи: внутрішні (економічні, соціальні, 

духовно-моральні) чи зовнішні (міжнародні, географічні та ін.)? 

Аргументуйте відповідь. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADahUKEwi_p6mUzdPHAhUCqHIKHW2MA5k&url=http%3A%2F%2Freferat-ok.com.ua%2Fpolitika-politologiya%2Fsuchasnii-politichnii-rezhim-ukrajini-ta-iogo-perspektivi&ei=M27kVf_BIoLQygPtmI7ICQ&usg=AFQjCNGMKvbx9YL522N6X8rArF6RVEbvtA


2. Чому важливою характеристикою політичного режиму є  його легітимність? 

3. Чому виникає тоталітаризм як особлива модель соціально-економічного 

порядку? 

4. Чому авторитарні політичні режими є найпоширеніші як в історії людства, 

так і в сучасному світі? 

5. Що завадило розвитку демократії в незалежній Україні? 

6. Чи можуть всі країни світу, засвоївши досвід розвинених країн Заходу, стати 

ліберально демократичними державами? 

7. В. Черчілль відзначав: «Демократія — це найгірша форма правління, якщо не 

брати до уваги всі інші». Прокоментуйте даний вислів. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розробіть схему політичної системи суспільства. 

2. Знайдіть поняття, яке є узагальнювальним для усіх інших понять 

представленого нижче ряду. 

1) політична партія; 2) суспільно-політична організація; 3) політичних 

традиції; 4) партійна програма; 5) політична система суспільства. 

 

3. Встановіть відповідність між елементами і підсистемами політичної 

системи суспільства: до кожної позиції, даної в першому стовпчику, 

підберіть відповідну позицію з другого стовпчика. 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПІДСИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 

А) політична традиція 1) організаційна 

Б) держава 2) нормативна 

В) політичне вчення 3) комунікативна 

Г) взаємодія парламентських 

комітетів 

4) культурно-ідеологічна 

Запишіть в таблицю вибрані цифри під відповідними буквами 

А Б В Г 

    



 

4) Назвіть і проілюструйте прикладами будь-які три ознаки демократії 

 

5)  Встановіть відповідність між  ознаками тоталітарного і авторитарного 

політичних режимів: до кожної позиції, даної в першому стовпчику, 

підберіть відповідну позицію з другого стовпчика. 

 

 

Ознаки режиму Політичний режим 

А) централізований контроль і 

керівництво економікою 

1) тоталітарний 

Б) наявність приватного сектору 

економіки, вільного від прямого 

державного втручання. 

2) авторитарний 

В)масова партія, яка зливається з 

державною бюрократичною 

організацією 

 

Г)створення системи тотального 

поліцейського контролю для 

загального залякування, 

використання методів морального та 

фізичного примусу, 

 

Д) не виключені вибори, боротьба 

партій, але все це відбувається в 

жорстко регламентованих рамках 

 

Є) Носієм влади виступає одна 

людина або група осіб, дії яких 

непідконтрольні і непідзвітні іншим 

державним органам 

 

Запишіть в таблицю вибрані цифри під відповідними буквами 

А Б В Г Д Є 

      

 

 Тестові  питання: 

 

1. Поняття «політична система суспільства» виникло:   

а) в епоху античності;   

б) в Новий час;   

в) в Х1Х сторіччі;  



г) в ХХ сторіччі. 

2. Сукупність політичних інститутів та відношень, через які здійснюється 

формування та досягнення цілей суспільства або правлячих груп , це:  

а) політичний режим;   

б) політична система;   

в) політика;   

 г) політичний процес.  

3. Який з перелічених елементів не відноситься до політичної системи?   

а) органи місцевого самоврядування;   

б) війсково-політичні блоки;   

в) вибори;   

г) політична еліта 

4. Політична система, орієнтована  на цінності індивідуалізма, свободи, 

власності, це 

  а) популістська; 

 б) ліберально-демократична; 

в) традиційна; 

 г) комуністична. 

 5.   Яка з перерахованих підсистем не є складовою частиною політичної 

системи суспільства? 

а) інституційна;   

б)  соціальна;   

в) комунікативна;   

г)  нормативна . 

6. Що з перерахованого є головною й необхідною умовою існування 

демократичної політичної системи? 

а) наявність місцевих органів влади;  

б) наявність розподілу влади;  

в) обмежений у часі мандат на перебування у владі; 



г) вибори, які гарантують реальну можливість вільно вибирати серед багатьох 

кандидатів 

7. Яка із зазначених структур формує норми й правила функціонування 

політичної системи? 

а) групи інтересів та групи тиску;                              

б) громадські організації; 

в) прокуратура; 

г) законодавчі органи (парламент). 

8.Сукупність  засобів та  методов здійснення політичної влади, це:  

а) політичний плюралізм;     

б) разподіл влади;  

в) політична система;   

г) політичний режим. 

9. Принцип підкорення меншості більшості притаманний  режиму:    

а) тоталітарному;    

б) авторитарному;   

в) демократичному;   

г) усім режимам однаково. 

10. Наявність в державі легальної опозиції можливо в умовах:    

а) демократичного режиму;    

б) авторитарного режиму;  

в) тоталітарного режиму;  

г) усіх вище згаданих режимів. 

11.  Яка з перелічених ознак притаманна авторитарному режиму?   

а) обмеження   виборності органів державної влади та перетворення парламенту в  

придаток виконавчої влади;    

б)  терор, насилля, примус як методи управління;   

в) існування тільки однієї політичної партії;    

г) підкорення  меншості більшості. 

12. Яка з перелічених ознак притамана тоталітаризму?   



а) поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову;    

б) всебічний поліцейський контроль та нагляд;   

в) наявність прав та свобод особистості;    

г)  вільні вибори.  

13. Пріоритет прав і свобод людини над правами держави – це характерна ознака: 

а) тоталітарного;   

б) авторитарного;  

в) демократичного;   

г) усіх вище названих режимів. 

14. Що в першу чергу заважає встановленню демократії?   

а) незацікавленністьт в цьому більшості населення;   

б) відсутність демократичної партії, спроможної керувати цим процесом;   

в) недостатня підтримка з боку розвинених демократичних країн;  

г) недостатній соціально-економічний рівень развитку країни. 

15. Політичний режим України:   

а) демократичний;   

б) авторитарний;   

в) тоталітарний;   

г) поєднуючий елементи декількох режимів. 

16.      Що може привести до зміни політичного режиму?  

а) рекомендації більш розвинених країн;   

б) необхідність реформ;   

в) зміна суспільної свідомості;   

г) зміна соціальної структури суспільства .  

17. Яка з перерахованих ознак властива демократичному режиму? 

а) вільні вибори;  

б) домінування командних, адміністративних методів здійснення влади; 

в) терор, насильство, примус як методи управління;      

г) існування тільки однієї політичної партії. 



18. Політичні права та свободи проголошуються, але в дійсності не 

забезпечуються –це характеристика:  

а) демократичного режиму;     

б) авторитарного режиму;    

в) тоталітарного режиму;   

г)  може бути властива кожному з них. 

19.  Яка з наведених характеристик НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до тоталітарних 

режимів? 

а) всім тоталітарним режимам притаманний централізований контроль за економікою; 

б) для всіх тоталітарних режимів характерна монополія однієї масової партії; 

в) всі тоталітарні режими обмежують права і свободи людини; 

г) всі тоталітарні режими дотримуються розподілу влади на законодавчу, виконавчу і 

судову. 

20. У чому перевага авторитарного режиму?  

а) політична стабільність;  

б) можливість концентрувати зусилля всього суспільства на досягненні  стратегічної 

мети;   

в) прогнозованність політичного курсу країни;   

г) менша вірогідність політичного розколу суспільства. 
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Тема 4. Держава як політичний інститут та громадянське суспільство 

План семінару (2 год.) 

1. Політична наука про роль та суспільне призначення держави. 

2. Форми державного правління та форми державного устрою. 

3. Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства. 

4.  Взаємодія громадянського суспільства і держави. 

  

Теми доповідей та повідомлень  

1.  Структура та функції держави. 

2. Проблеми федералізму в сучасному світі. 

3. Стан громадянського суспільства в сучасній Україні; 

4. Вплив громадянського суспільства на демократизацію; 

 Теми рефератів  



1. Інститут президентства в сучасному світі. 

2. Українська державність: проблеми та перспективи. 

3. Роль громадянського суспільства в системі противаг політичній 

владі. 

4. Правова держава: сутність і основні принципи. 

 

Теми есе  

1. Федерація та  унітаризм: порівняльний аналіз; 

2. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держав  

3. Переваги та недоліки республіканських форм правління 

4. Взаємодія третього сектору та муніципальної влади: приклад Вашого 

регіону; 

5.       Реформа місцевого самоврядування в Україні: вплив на громадянське 

суспільство.  

   

      Питання для дискусії(для роздумів): 

 

1. Батько сучасної політології Макс Вебер назвав чотири компонента, без 

яких не може існувати держава: територія, населення, суверенітет та уряд. 

Без яких додаткових компонентів не може існувати сучасна держава? 

Чому? 

2. Порівняйте модель українського громадянського суспільства з 

громадянським суспільством будь-якої іншої країни. Знайдіть спільні та 

відмінні риси. 

3. Назвіть сильні та слабкі сторони українського громадянського 

суспільства? Які фактори заважають розвитку громадянського суспільства 

України? 

4. Розвиток якої гілки влади є пріоритетним для України? Чому? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Запишіть функції держави в схему.  

 
 

2. Встановіть відповідність між теоріями походження держави та їхнім 

змістом та запишіть відповідні цифри в таблиці нижче. 

 

А) Договірна (теорія суспільного 

договору) 

1. Держава з’являється в результаті 

перемоги над переможеними, тобто 

в результаті акту насилля. 

Б) Марксистська 2. Держава з’являється в результаті 

Божого промислу. 

В) Теологічна 3. Держава з’являється в результаті 

природнього розвитку родини, роду, 

племені. 

Г) Насильницька 4. Держава з’являється в результаті 

об’єднання людей для захисту своїх 

природніх прав. 

Функції 
держави 

зовнішні 

... 

... 

... 

внутрішні 
... 

... 

... 



Д) Теорія Аристотеля 5. Держава з’являється в результаті 

появи приватної власності та класів. 

 

А Б В Г Д 

     

 

3. Держава складається з унікальних компонентів. Знайдіть у переліку 

нижче 2 компоненти, які можуть не належати до держави як політичного 

інституту та запишіть їхні номери в таблицю нижче. 

1. Суверенітет; 

2. Армія; 

3. Населення; 

4. Монополія на насилля; 

5. Територія; 

6. Політична влада; 

7. Єдина мова; 

8. Монополія на збір податків та зборів. 

  

 

4. Проілюструйте на конкретних прикладах дію громадянського 

суспільства. 

 

5. Встановіть відповідність між формами державно-територіальних устроїв,  

складовими держави та їхніми характеристиками. Результати запишіть в 

таблицю нижче. 

 

А) Унітарна держава 1. Союз, що об’єднується для проведення 

єдиної політики з певними цілями. 

Б) Федерація 2. Складається з адміністративно-

територіальних одиниць, які не мають 

політичної самостійності. 

В) Конфедерація 3. Територія з самоврядуванням, яка 

керується національною конституцією та 

законами. 

Г) Автономія 4. Складається з самостійних 

територіальних утворень, які мають власну 



правову систему та органи влади, проте 

підкорюються загальнонаціональним 

інтересам. 

 

 

А Б В Г 

    

 

Тестові  питання: 

 

1. В результаті чого з’являється держава згідно договірної теорії? 

а) в результаті насильницьких актів; 

б) в результаті появи приватної власності; 

в) в результаті згоди між людьми; 

г) в результаті експлуатації одного класу іншим. 

2.  Яка ознака належить НЕ тільки державі як політичному інституту? 

а) суверенітет; 

б) монополія на насилля; 

в) наявність ЗМІ; 

г) верховенство влади. 

3. Який компонент входить в структуру держави? 

а) судові органи; 

б) армія; 

в) освітні заклади; 

г) рекреативні заклади. 

4. Визначте внутрішню функцію держави 

а) встановлення економічних зв’язків з іншими державами; 

б) дипломатичні стосунки з іншими державами; 

в) оборона; 

г) охорона здоров’я громадян.  

5. Що з переліченого НЕ є формою правління? 

а) абсолютна монархія; 



б) конституційна монархія; 

в) президентська республіка; 

г) федерація. 

6. Визначте форму правління України: 

а) президентська республіка; 

б) парламентська республіка; 

в) президентсько-парламентська республіка; 

г) парламентсько-президентська республіка. 

7. За якої форми правління уряд призначається президентом? 

а) президентська республіка; 

б) парламентська республіка; 

в) парламентсько-президентська республіка; 

г) конституційна монархія. 

8. За якої форми правління уряд призначається прем’єр-міністром? 

а) президентська республіка; 

б) парламентська республіка; 

в) парламентсько-президентська республіка; 

г) конституційна монархія. 

9. Назвіть найпоширенішу форму державно-територіального устрою: 

а) монархія; 

б) федерація; 

в) унітарна держава; 

г) конфедерація. 

10. Для якої форми державно-територіального устрою характерна 

наявність подвійної правової системи? 

а) монархія; 

б) федерація; 

в) унітарна держава; 

г) автономія. 

11. Назвіть компонент громадянського суспільства: 



а) об’єднання громадян; 

б) судова система; 

в) правоохоронна система; 

г) система охорони здоров’я. 

12. Що з переліченого НЕ є сучасною тенденцією держав? 

а) обмеження суверенітету; 

б) демократизація авторитарних держав; 

в) децентралізація влади; 

г) збільшення кількості тоталітарних режимів. 

13. З чим взаємодіє правова держава? 

а) з міжнародними організаціями; 

б) з грантодавцями; 

в) з суспільством; 

г) з малим бізнесом. 

14. Що передбачає правова держава? 

а) низькі податки; 

б) панування представників правоохоронної сфери; 

в) збільшення населення держави; 

г) невтручання держави в приватне, соціальне життя. 

15. Який принцип НЕ відповідає концепції правової держави? 

а) принцип розподілу влади; 

б) панування представників судової системи; 

в) панування права; 

г) забезпечення прав громадян. 

16. Що НЕ є базисом громадянського суспільства? 

а) ринкова економіка; 

б) обмеження міграційних потоків; 

в) свобода слова; 

г) самостійність суб’єктів господарювання. 

17. Що з переліченого НЕ є компонентом держави? 



а) населення; 

б) територія; 

в) влада; 

г) міністерство молоді та спорту. 

18. З чим пов’язана політична функція держави? 

а) зі здійсненням політичної влади;  

б) з організацією виборів; 

в) з покращенням життя громадян; 

г)  в прийнятті законів. 

19. Чим є держава згідно марксистської теорії? 

а) інструментом здійснення класової боротьби; 

б) інструментом пригнічення одного класу іншим; 

в) механізмом реалізації прав буржуа; 

г) механізмом пригнічення буржуа. 

20. До якої категорії відноситься республіка? 

а) форма державно-територіального устрою; 

б) елемент держави; 

в) форма правління; 

г) політичний режим. 
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Тема 5. Політичні  партії та виборчі системі  

 

План семінару (2 год.)  

1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві та їх типологія.   

2. Сутність і різновиді партійних систем.  

3. Сучасні виборчі системи  

 

  

 Теми доповідей та повідомлень: 

  

1. Особливість парламентських партій в Україні. 

2. Порівняльний аналіз політичних партій в Україні по політичному 

спектру (праві, ліві, центриські). 

3. Сучасні моделі електоральної поведінки. 

 

 Теми рефератів: 

  

1. Партії в системі владних видносин. 

2. Основні підходи до  вивчення політичніх партій.  

3. Виборча система в Украіні: переваги і недолікі. 

 Теми есе: 

 

1. Новітні тенденції в еволюції партій 

2. Плюси і мінуси багатопартійності. 

3. Вибори і мода. 

4. Мажоритарна система виборів: переваги і недоліки 

5. Основні переваги пропорційної системи виборів  



 

 

Питання для дискусії:(для роздумів) 

 

1. Чому багатопартійність є показником демократичності в суспільстві? Чи 

завжди? 

2. В чому проявляється олігархізація політичних партій в Україні? 

 

3. Які види передвиборної агітації партій на виборах ви знаєте? Назвіть нові 

агітаційні технології партій у нас в країні? 

4.  Який виборчої системи ви віддаєте перевагу і чому? Поясніть? 

5. У країні проходять парламентські чи президентські вибори. Чи можна 

вважати, що в цій державі демократичний режим?  

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Запишіть функції політичної партії в схемі  

 

 

Рис. 5.1 Функції політичної партії 

2. Нижче наведено ряд термінів. Всі вони, за виключенням двох, є 

елементами структури партії.  1) керівництво, 2) прихильники, 3) рядові 

члени , 4) банкіри, 5) партійні функціонери ,  6) іноземні політичні 

  

 

   

Узгодження  інтересів соціальних груп   

Політичне  рекрутування   

Боротьба за владу   

Функції  політичної  партії   



консультанти , 7) лідери. Знайдіть  два терміни, які «випадають» із 

загального ряду і запишіть їх таблицю . 

___ ___ 

3. Встановіть відповідність між поняттям  і його тлумаченням:  до 

кожної  позиції з першого стовпчика підберіть відповідну позицію з 

другого стовпчика.   

А) Політична партія   

 

1) об’єднання громадян, створене 

для захисту спільних інтересів і 

досягнення  цілей                                                  

 

Б) Громадська організація                   2) це безпосереднє обрання 

громадянами своїх представників до 

органів державної влади або 

окремих посадових осіб                              

В) Партійна система  3) сукупність встановлених законом 

правил, принципів і прийомів, за 

допомогою яких визначаються 

результати голосування і 

розподіляються депутатські мандати 

Г) Вибори  4) це організація, яка прагне до 

влади або участі в її здійсненні 

спирається на певні верстви 

населення    

Д) Виборча система  5) сукупність всіх партій, які діють у 

рамках політичної системи та 

відносин між ними                                                                    

 

Запишіть в таблицю вибрані цифри під відповідними буквами 

А Б В Г Д 

     

 

 

4. Запишіть функції виборів в схемі 

 

 

 



 
 

Рис. 5.2 Функції виборів 

 

5. Встановіть відповідність між типом виборчої системи  і її сутністю 

 

Тип виборчої системи   Сутність виборчої системи   

А) Мажоритарна система 1) розподіл мандатів пропорційно 

отриманим голосам партіями або 

партійними блоками на голосуванні в 

країні                                       

Б) Пропорційна система  2) виборець голосує за партію чи 

політичний блок і кандидата від 

свого округу                                        

В) Змішана система 3) обраним вважається кандидат, що 

набрав передбачене законом 

більшість голосів у цьому окрузі                                                  

 

 

Запишіть в таблицю вибрані цифри під відповідними буквами 

А Б В 

   

 

Тестові питання: 

 

1. Коли виникають перші політичні партії сучасного типу? 

а) у період античності; 

б)у період Нового часу; 

в) в XIX ст.; 

г) в XX ст.  

  

 

   

Легітимізація політичного режиму    

Політичної соціалізації   

Прояв суверенітету народу    

Функції   виборів   



 2. Назвіть основну передумову виникнення сучасних партій: 

а) дія закону суспільного поділу праці; 

б) введення загального виборчого права; 

в) скасування заборони на формування партій; 

г) посилення ролі окремих особистостей в історії; 

3. По своїй суті політична партія: 

а) це група однодумців; 

б) це спільність, що прагне до завоювання влади; 

в) це закрита структура для обраних. 

 4. Назвіть основну ознаку політичної партії: 

а) наявність офіційно прийнятої програми; 

б) фіксоване членство; 

в) сплата членських внесків; 

г) прагнення до завоювання влади або участі у владі; 

5. Залежно від типу організаційної структури партії діляться на: 

а) класові, міжкласові, класовоподібні; 

б) кадрові й масові; 

в) легальні й нелегальні; 

г) правлячі й опозиційні. 

6. Чим відрізняються масові партії від кадрових? 

а) значним числом членів; 

б) аморфним вільним членством; 

в)  наявність офіційно прийнятої програми; 

г) опорою на професійних політиків і фінансову еліту. 

 7. Залежно від участі в здійсненні влади партії підрозділяються на: 

а) опозиційні й легальні; 

б) правлячі й опозиційні; 

в) правлячі й легальні; 

г) легальні й нелегальні. 

 8. Партійна система – це: 



а) звід правил, прийнятих у тій або іншій партії; 

б) союз дружніх партій; 

в) сукупність всіх партій, що діють у рамках політичної системи й 

 відносин між ними; 

г) сукупність легально діючих у країні політичних партій. 

 9. Укажіть, яке із суджень є правильним: 

а) всі партії діляться по класовій ознаці; 

б) всі партії мають індивідуальне фіксоване членство; 

в) всі партії мають на меті боротьбу за владу; 

г) всі партії базуються на певній ідеології.  

10. Тип партії, яка є продуктом загального виборчого права: 

а) ідеологічна; 

б) масова; 

в) кадрова; 

г) опозиційна. 

 11. Прямі й непрямі прояви суспільного інакомислення й невдоволення  

існуючим режимом властиві: 

а) фракції; 

б) масовій політичній партії; 

в) опозиції; 

г) ідеологічній партії. 

12.Яка з названих функцій забезпечує поповнення рядів партії й 

виховання її лідерів? 

а) соціального представництва; 

б) політичного рекрутування; 

в) соціальної інтеграції; 

г) боротьба за владу. 

13. До якого типу варто віднести партію, у якій немає фіксованого 

членства й обов'язкових членських внесків: 

а) кадрова; 



б) масова; 

в) легальна; 

г) нелегальна. 

14. По місцю в політичному спектрі партії бувають: 

а) кадрові й масові; 

б) парламентські й авангардні; 

в) праві, ліві й центристські; 

г) легальні й нелегальні. 

15. Яким виборчим правом користується громадянин, що прийшов у 

день голосування на виборчу дільницю? 

а) активним виборчим правом, 

б) пасивним виборчим правом, 

в) і тим і іншим, 

г) ніяким. 

16. З якою метою в ряді країн установлюється максимум передвиборчих 

видатків? 

а) заощадити бюджетні кошти, 

б) забезпечити рівність можливостей кандидатів,  

в) не допустити повного розорення кандидатів, 

г) проконтролювати доходи кандидатів. 

17. Що є обов'язковою вимогою для  виборчої системи в демократичному 

суспільстві?  

а) ценз громадянства;  

б) майновий ценз;  

в) відкрите голосування з інформацією про кандидата;  

г) безальтернативність виборів. 

18. Право громадянина виступати в якості обираємого – це: 

а) пасивне виборче право,  

б) активне виборче право,  

в) політичний маркетинг, 



г) виборча процедура. 

19. Які функції демократичних виборів в органи державної влади? 

а) модернізація політичної системи країни, 

б) легітимація політичної системи й конкретних інститутів влади, 

в) функція політичного прогнозування, 

г) створення передумов для олігархізації політичного режиму. 

 20. По якій виборчій системі здійснюються вибори у Верховну Раду 

України? 

а) по змішаній,  

б) по мажоритарній, 

в) по пропорційній. 

г) прямого делегування депутатів 
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Тема 6.  Політична еліта і лідерство 

     План семiнару (2 год) 

1. Політична еліта як суб'єкт політики. Механізми формування еліт. 

2. Лідерство та його специфіка в політиці. Типологія політичного лідерства. 

3. Політичні еліти та лідерство в сучасній Україні.  

 

Теми доповідей і повідомлень 

1.Українська політична еліта: особливості формування та динаміка розвитку. 

2.Політичні портрети сучасних лідерів (на вибір) 

 

Теми рефератів 

1.Харизматичні лідери та їх роль в історії 

2.Сучасні теорії еліт 

3.Система рекрутування еліт у сучасній Україні. 

Теми есе 

1.Що значить бути політичним лідером? 

2.Лідерство і популізм. 

3. Основні складові іміджу політичного лідера 

4. Культ особистості і його природа 

5. Сучасна еліта і демократія у світі 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/58.php


 

Питання для дискусії (для роздумів) 

 

1.Елітарність передбачає поділ суспільства, його нерівність, існування 

привілейованих верств. Наскільки сумісні елітарність і демократія в сучасних 

політичних умовах? 

2. Чому суспільству так необхідна «циркуляція еліт»? 

3.Яку роль у політичному житті сучасної України відіграють регіональні 

еліти? Назвіть відомих Вам представників національної, регіональної й 

місцевої політичної еліти України. 

4. Які зміни відбулися в складі політичної еліти України за останні роки? 

5. Наскільки важливо існування лідерства в сучасному суспільстві, і в якісь 

моменти це проявляється з особливою гостротою? 

6.Що таке культ особистості політичного лідера? Які передумови його 

виникнення? Чи можна запобігти виникненню культу особи? 

7. Які типи лідерів представлене на сучасному політичному олімпі України? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Порівняйте наведені нижче поняття. Подумайте, як вони співвідносяться 

між собою. Позначте цифрою «1» найбільш широке з них, «2» - менше 

широке», і «3» - найбільш вузьке. 

 

«Владна еліта» «Національна еліта» «Політична еліта», 

   

 

2. Вивчіть представлені нижче характерні риси різних систем рекрутування 

еліт. Встановіть, які з них відносяться до системи гільдій, а які – до 

антрепренерської системі. 

 

1 
Закритість, відбір претендентів на більш високі посади з нижчих верств самої 

еліти, поступове просування по сходинках службової ієрархії. 

2 Невелика кількість формальних вимог до кандидата 

3 Невеликий, закритий коло селектората (людей, що здійснюють відбір) 



4 
Відкритість, можливість для представників різних груп претендувати на 

заняття лідируючих позицій. 

5 
Наявність високих вимог для заняття посад (напр., вік, стаж роботи, освіта, 

партійність і т. д.) 

6 
Першочергова значимість особистих якостей, громадська активність, вміння 

захопити привабливими ідеями і програмами 

7 Кооптація, призначення зверху як головний спосіб зайняття керівних посад. 

8 
Можливість досягнення певної пропорційності представлення в еліті різних 

соціальних груп населення, політичних партій і рухів. 

 

Запишіть в таблицю нижче вибрані цифри, які відповідають тим чи іншим 

систем рекрутування плит: 

Для системи гільдій характерні:  

Для антрепренерской системи характерні:  

 

3. Установіть відповідність між підставами класифікації політичних еліт і 

самими окремими видами еліт 

 

А 
Залежно від рівня компетенції 

 

1. Відкрита 

    Закрита  

Б 
Залежно від місця в системі влади 

 

2. Національна 

    Регіональна 

    Місцева 

В 
Залежно від обсягу владних 

повноважень 

3. Вища  

    Середня 

    Адміністративна 

Г Залежно від способу відтворення еліт 
4. Правляча 

    Опозиційна 

 

Запишіть у таблицю вибрані цифри під відповідними літерами 

 

А Б В Г 

    

 

4.Запишіть функції політичного лідера, пропущені в схемі: 

 

 

 

 

 

 

 



  Аналітична 

  Розробка програми дій 

   

 

Функції 

політичного лідера 

  

   

 

   

 

  Інтегративна 

 

5. Проілюструйте на конкретних прикладах, які фактори впливають на 

виникнення культу особистості того чи іншого лідера. 

6. Установіть відповідність між підставами типологізації політичного 

лідерства і самими типами 

А 

Залежно від соціальної природи 

авторитету (за М. Вебером) 

 

1.Лідер-прапороносець 

   Лідер-служитель 

   Лідер-торговець 

   Лідер-пожежник 

Б 
Залежно від стилю лідерства (за М. 

Дж. Харманном) 

2. Авторитарний 

   Демократичний 

В 

В залежності від цілей і характеру їх 

впливу на суспільство 

 

3. Традиційний 

    Траціонально-легальний 

    Харизматичний 

Г 
В залежності від методів управління 

 

4. Консервативний 

    Реформаторський 

    Революційний 

 

 

Запишіть у таблицю вибрані цифри під відповідними літерами 

 

А Б В Г 

    

 

 

Тестові  питання: 

 

1. Політична еліта – це:  

а) влада невеликої групи багатих людей; 



б) група, що представляє інтереси громадянського суспільства й прагне до 

захоплення політичної влади; 

в) верства керівників-професіоналів; 

г) привілейована група, що здійснює владу й керування в суспільстві. 

2. Яке визначення у найбільші мірі відповідає поняттю політичної 

еліти: 

а) особи, що одержують матеріальні й нематеріальні цінності в 

максимальному розмірі; 

б) особи, що мають високий соціальний стан, владу й багатство, активні в 

політичній і іншій сферах діяльності; 

в) особи, що займають вище місце в суспільстві завдяки своєму 

біологічному й генетичному походженню; 

г) особи, спільне етнічне походження. 

3. Визначте етимологію слова «еліта»: 

а) спосіб правління, суспільний лад; 

б) кращий, добірний, вибраний;  

в) вождь, суспільний організатор; 

г) партійне керівництво. 

1. Творцями класичної теорії еліт є: 

а) Т. Гоббс, Д. Локк; 

б) Ж.-Ж. Руссо; 

в) Т. Моска, В. Парето; 

г) М. Вебер. 

5. По обсягу владних повноважень політична еліта ділиться на: 

а) вищу, середню, нижчу; 

б) вищу, середню, адміністративну; 

в) першу, другу, третю; 

г) місцеву, національну. 

6. Основною характеристикою системи гільдій є: 

а) швидке просування кандидата нагору по щаблях влади; 



б) мінімум формальних вимог до кандидатів; 

в) закритий відбір вузьким колом осіб; 

г) слабка передбачуваність наступного політичного поводження 

кандидата. 

7. Основною характеристикою антрепренерської системи є: 

а) обмежені можливості для претендентів; 

б) мала ймовірність внутрішніх конфліктів; 

в) висока конкурентність відбору; 

г) бюрократизм. 

8. За місцем у системі влади політична еліта ділиться на: 

а) відкриту, закриту; 

б) правлячу, опозиційну; 

в) вищу, нижчу; 

г) легальну, нелегальну. 

9. В Україні для відбору політичної еліти використовується: 

а) антрепренерська система; 

б) система гільдій; 

в) всі системи; 

г) номенклатурна. 

10. За масштабами діяльності політична еліта ділиться на: 

а) правлячу, опозиційну; 

б) партійну, адміністративну; 

в) загальнонаціональну, місцеву; 

г) вищу, адміністративну. 

11. Конкурентність відбору політичних еліт характерна для: 

а) антрепренерської системи; 

б) системи гільдій; 

в) системи успадкування влади; 

г) системи кооптації нових членів. 

     12. Що є показником ефективності діяльності політичної еліти: 



а) корупція; 

б) прогрес у розвитку суспільства; 

в) соціальна поляризація суспільства; 

г) бюрократизація. 

13. Політичне лідерство – це:  

а) професійне керування;  

б) необмежена влада однієї особи або групи;  

в) особистісний вплив лідера на розуми, волю, енергію, політичну 

активність громадян;  

г) форма представництва інтересів громадянського суспільства. 

14. Який тип лідерства виділяють залежно від методів керування?  

а) харизматичний;  

б) авторитарний;  

в) консервативний;  

г) реформаторський. 

15. Лідерів, які ставлять метою перехід до принципово іншої 

суспільної системи, називають:  

а) реформаторами;  

б) революціонерами;  

в) консерваторами; 

г) тиранами. 

16. Лідерів, які направляють всю свою активність і всі свої дії на 

обґрунтування необхідності         збереження суспільства в його 

сучасному виді називають:  

а) демократами;    

б) реформаторами;   

 в) революціонерами;    

г) консерваторами. 

17. Імідж лідера – це:  

а) набір особистісних якостей лідера;  



б) образ, що цілеспрямовано формується;  

в) сліпе поклоніння мас;  

г) авторитетний вплив на маси. 

18. Хто є творцем концепції трьох форм лідерства – традиційного, 

харизматичного, раціонально-легального?  

а) Н. Макіавеллі;  

б) Ж. Ж. Руссо; 

в) Ш.Л. Монтеск'є;  

г) М. Вебер. 

19. Назовiть вiдомих Вам полiтичних лiдеров харизматичного типу 

(Не менше п’яти осiб) 

20. Назвіть відомих Вам політичних лідерів раціонально-легального 

типу (Не менше п’яти осіб) 
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Тема 7. Політична культура і політична участь  

План семінару (2 год) 

1. Поняття політичної культури, її структура, типи і функції. 

     2. Політична участь та її форми. 

     3. Політична соціалізація особистості 

  

Теми доповідей і повідомлень  

1. Основні шляхи формування політичної культури 

2. Політичні символи як складова політичної культури 

3. Типи та мотивація політичної участі 

4. Політична соціалізація особи та її особливості в Україні 

                 

                Теми рефератів  

1. Г. Лебон про масову поведінку в політиці. 

2.  Постмодерна політична культура інформаційних суспільств 

3. Типи, механізми і стадії політичної соціалізації. 

4. Політичні субкультури України. 

Теми есе  

1. Регіональні особливості політичної культури в Україні. 

2  Майданна революція як форма політичної участі.    

3. Особливості політичної участі молоді. 

4. Порівняльний аналіз політичної участі в країнах Заходу і Сходу. 

    5.  Політична освіта – важливий засіб політичної соціалізації. 



 

   

      Питання для дискусії(для роздумів): 

 

1. Як співвідносяться поняття «культура» і «політична культура»? 

2. Визначте місце політичної культури в політичній системі суспільства. 

3.   Чи може політична культура бути універсальною? 

    4. Що таке політична соціалізація? Які чинники впливають на модель та 

тип політичної соціалізації? 

     5. Проаналізуйте взаємозалежність рівня політичної участі та політичної 

соціалізації. 

6.  Як, на ваш погляд, співвідносяться політична соціалізація та політичне 

відчуження? 

7.  В чому полягають особливості політичної соціалізації за різних типів 

політичних режимів, що існують у суспільстві? 

               

     Завдання для самостійної роботи 

1. Запишіть функції  політичної культури в схему. 

 
 

2.Нижче наведено ряд термінів. Всі вони, за виключенням двох, є 

конкретними формами політичної участі.  1) референдуми , 2) вибори  , 3)  

циркова вистава, 4) демонстрації , 5) мітинги,  6) театралізована вистава. 

Знайдіть  два терміни, які «випадають» із загального ряду і запишіть їх у 

  

  

 

   

     

    

    

Функції   політичної культури   



таблицю . 

 3.  Установіть відповідність між поняттями та  їх визначеннями. 

Поняття Визначення понять 

А  Політична поведінка 1.  добровільна діяльність, завдяки 

якій члени суспільства беруть участь 

у виборі правителів і, прямо чи 

опосередковано, у формуванні 

державної політики. 

Б Політичний протест 2.   переконання щодо цілей, які 

суб'єкти політичного процесу 

повинні реалізувати 

В Політичні цінності 3 прояв негативного ставлення до 

політичної системи в цілому, її 

окремих елементів, норм, 

цінностей, прийнятих рішень у 

демонстративній формі. 

Г Політичний тероризм 4  відхилення від участі в 

політичному житті (у 

голосуванні, виборчих кампаніях, 

акціях протесту, діяльності 

партій, груп інтересів тощо), 

втрата інтересу до політики й 

політичних норм, тобто 

політична апатія. 

Д   Політична участь 5 незаконні погрози або застосування 

насильства проти цивільного 

населення, певних соціальних груп, 

уряду 

Є  Абсентеїзм 6 сукупність реакцій соціальних 

суб’єктів (осіб, груп, спільнот) на 

певні форми, засоби і напрямки 

функціонування політичної системи. 

Ж  Політична соціалізація 7 процес засвоєння індивідом 

упродовж життя політичних знань, 

норм і цінностей суспільства, до 

якого він належить. 

Відповіді: 

А Б В Г Д Є Ж 

       

  

 4.Назвіть  основні шляхи формування політичної культури. 



 

5.  Визначіть етапи, рівні і чинники політичної соціалізації 

Етапи політичної соціалізації  

Рівні політичної соціалізації  

Чинники політичної соціалізації  

 

Тестові  питання: 

1. Відмітьте правильне судження. Культура - це: 

а) загальновизнані і найбільш значимі ідеали і цілі людей в цьому 

суспільстві; 

б) регулятори поведінки і спільного життя людей в цьому суспільстві; 

в) норми, зразки і ідеали творчої самореалізації особи за допомогою творення 

матеріальних і духовних цінностей. 

2. На ваш погляд, що є критерієм політичної культури в суспільстві: 

а) рівень розвитку виробництва, інфраструктури, зростання продуктивності 

праці і конкурентній здатності національних товаровиробників; 

б) наявність резервних потужностей, страхових фондів розвитку економіки 

для екстремальних ситуацій; 

в) міра реалізації прав людини, зростання рівня якості життя громадян. 

3. Яка політична культура характерна для України? 

а) розколота на дві субкультури: колективістську і індивідуалістську, 

супротивні один одному; 

б) єдина, без виділення структур; 

в) колективістська; 

г) індивідуалістська з орієнтацією на Західні. 

4. Суть якого компонента політичної культури суспільства визначається 

як критерії, за допомогою яких особа або будь-який інший суб'єкт 

виробляє відношення до подій і реалій, що мають політичне значення? 

а) оцінного; 

б) пізнавального; 



в) емоційного; 

г) поведінкового. 

5. Ким і коли було введено в оборот термін "політична культура" в його 

сучасному значенні? 

а) Г. Алмондом в 50-60гг. ХХ ст.; 

б) И. Гердером в ХVIIIв.; 

в) Э. Берком в ХVIIIв.; 

г) Э Бернштейном в ХIХ ст.  

6. Для української політичної культури характерно (дві відповіді) : 

а) переважна орієнтація на лідера, а не на політичні установи і організації 

б) низький статус особистих домагань на владу і політичну участь 

в) правовий нігілізм 

г) політична раціональність і доцільність 

7. Основний результат процесу політичної соціалізації : 

а) отримання індивідом інформації про світ політики 

б) поява у індивіда інтересу до світу політики 

в) спонукання індивіда до участі в заходах політичного характеру 

г) спонукання індивіда до голосування певним чином 

8. Стійка орієнтація на певну партію, постійний зв'язок з нею означає ця 

в політичній науці як: 

а) партійна ідентифікація; 

б) політична ідентифікація; 

в) відносна деривація; 

г) стійкий абсентеїзм. 

9. Змістом електоральної поведінки виступає: 

а) ухилення від політичної участі; 

б) протест проти політичної системи, її окремих елементів, норм, цінностей, 

рішень у відкрито демонстрованій формі; 

в) поведінка виборців на виборах; 

г) політична діяльність, що не відповідає нормам політичної системи. 



 

10. Сукупність виборців, що беруть участь у виборах, утворює: 

а) політичний інститут; 

б) групу інтересів; 

в) політичну партію; 

г) електорат. 

11. Ухилення від політичної участі дістало назву в політичній науці: 

а) політичного протесту; 

б) абсентеїзму; 

в) деривації; 

г) електоральної поведінки. 

12. Змістом політичної ідентифікації виступає: 

а) ухилення від політичної участі, політична пасивність; 

б) лояльність по відношенню до певної партії, стабільна орієнтація на неї; 

в) стан невдоволення політичною системою, результатами її функціонування; 

г) сукупність уявлень про місце людини у світі політики,  її приналежності до 

певної групи. 

13. Стан невдоволення, що викликається розбіжністю між оцінюваним і 

очікуваним станом, до якого прагне суб'єкт, позначається в політології 

як: а) деривація; 

б) політичний протест; 

в) абсентеїзм; 

г) політична ідентифікація. 

14. Діяльність громадян, метою якої є вплив на функціонування 

політичної  системи, формування політичних інститутів і процес 

вироблення політичних рішень, це суть: 

а) політичної участі; 

б) абсентеїзму; 

в) деривації; 

г) політичної ідентифікації. 



15. Терпимість до чужої думки називається. 

а) компромісом 

б) плюралізмом 

в) толерантністю 

г) консенсусом 

16. Участь, яка базується  на примусі і спрямована виключно на 

підтримку політичної системи, називається. 

 а) мобілізаційна участь; 

б) автономна участь; 

в) конвенціональна участь; 

г) неконвенціональна участь. 

17. Які соціальні умови можуть сприяти наростанню соціального 

протесту? 

a) стабільний соціально-економічний розвиток 

б) різкий спад в економіці і криза 

в) різкий підйом в економіці 

г) стабільне погане положення в соціально-економічній сфері. 

18. Невдоволення породжує протест у тих  

а) хто має досить ресурсів для впливу на владу 

б) чиє положення стабільно залишається поганим 

в) чиє положення покращало 

г) хто більше соціально активний 

д) чиє положення несподівано погіршало 

е) чиї запити і потреби зростають швидше, ніж можливості їх задовольнити 

19. Який з двох названих типів тероризму прагне до руйнування 

традицій і ліквідації історичної спадкоємності? 

а) націонал-сепаратистський 

б) анархо- ідеологічний. 

 



20. Форма політичної участі, що характеризується відповідністю 

політичної діяльності нормам політичної системи, позначається в 

політичній науці як: 

а) мобілізаційна участь; 

б) автономна участь; 

в) конвенціональна участь; 

г) неконвенціональна участь. 
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  Тема 8. Світовий політичний процес. 

 (Для самостійного опрацювання) 

 

 Питання для самоконтролю знань: 

 

1. Охарактеризуйте об'єктивні й суб'єктивні фактори, що впливають 

на зовнішню політику держави. 

3. Які цілі переслідує зовнішньополітична діяльність держави? 

4.  Назвіть основних суб'єктів міжнародних політичних відносин? 

5. Яка форма міжнародних відносин, на ваш погляд, є переважною в 

сучасному світі?  

6.Назвіть головні принципи сучасної міжнародної політики.   

7. Які тенденції характерні для сучасного етапу розвитку міжнародних 

відносин? 

8. Спробуйте визначити пріоритетні напрямки зовнішньополітичної 

діяльності України. 

  

 Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Запишіть термін, пропущений в схемі 

 

….  

 

 співробітництво   суперництво    конфлікт 

 

 2. Що з перерахованого нижче не відноситься до  суб'єктивних факторів,  

впливаючих  на зовнішню політику  держави?  

  особисті здатності політичних лідерів, 

  географічне положення країни , 

  якість підготовлених і підписаних зовнішньополітичних документів, 

  суспільна думка й настрої в суспільстві із приводу основних проблем і      

напрямків зовнішньої політики, 



  загальний стан і тенденції розвитку системи міжнародних відносин. 

3. Назвіть найголовніші цілі зовнішньої політики держави 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

4. Знайдіть поняття, яке є узагальнювальним для усіх інших понять 

представленого нижче ряду.  

 міжнародні міжурядові організації із співробітництва, 

 наднаціональні організації, 

 недержавні учасники міжнародних відносин 

 транснаціональні корпорації 

 суспільні сили і рухи, що діють на світовій арені 

 

5. Встановіть відповідність між   характеристиками міжнародних відносин та 

їх ознаками: до кожної позиції, даної в першому стовпчику, підберіть 

відповідну позицію з другого стовпчика. 

 

Характеристика Ознака 

А. Політичні 1. За сферами суспільного життя 

Б. Регіональні 2. За рівнями розвитку 

В. Військово-стратегічні 3. За формами відносин 

Г. Конфліктні  

Д. Суперництво  

Є. Глобальні  

Ж. Культурні  

 

Відповіді: 

А Б В Г Д Є Ж 

       

Тестові  питання: 

1. Що таке світова політика? 

а) система зв’язків між державами;    

б) взаємодія різних суб’єктів політики на міжнародній арені; 

в) система міждержавних відносин; 

г) практична реалізація національних інтересів держави. 

2. Хто є основним суб'єктом міжнародних відносин? 



а) громадянське суспільство;     

б)  суверенні держави; 

в) політичні партії і їхні союзи;    

г) транснаціональні корпорації. 

3. До основних тенденцій розвитку світового політичного процесу НЕ 

відноситься: 

а) загострення глобальних проблем;                

б) обмеження міждержавних відносин; 

в) розповсюдження тероризму;                         

 г) розвиток сепаратистських настроїв. 

4. До яких засобів зовнішньої політики варто віднести дипломатію ? 

а) політичних;   

б) економічних;    

в) військових;    

г) інформаційно-пропагандистських. 

5.  Яка форма міжнародних відносин припускає мирний характер 

боротьби між державами за вигідну реалізацію свого національного 

інтересу? 

а) співробітництво; 

б) суперництво; 

в) конфлікт. 

6 .  Пріоритетним методом вирішення спірних міжнародних проблем на 

сьогодні є: 

а) переговори, діалог між конфліктуючими сторонами; 

б) тиск сильнішої держави з загрозою застосування сили; 

в) втручання третіх країн і світового співтовариства; 

г) ніякий із  названих. 

7. Найрозповсюдженішим механізмом координації зовнішніх відносин 

між державами є: 

а) організація політичного блоку чи альянсу; 



б) встановлення дипломатичних відносин; 

в) повільна конфронтація; 

г) прикордонний конфлікт. 

8. Членом якої з перерахованих міжнародних організацій є Україна? 

а) ЄС; 

б) АСЕАН; 

в) ООН; 

г) НАТО. 

9. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать 

Конституції України? 

а) можливе; 

б) можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України; 

в) неможливе. 

10. Оберіть міжнародну організацію глобального рівня: 

а) ОБСЄ; 

б) ЄС;    

в) ООН;   

 г) НАТО. 
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