
Контрольна робота з політології №1
Частина І
I) Політологія – це наука про:

1. державну владу;
2. владу як таку, її природу, джерела, діяльність і результат;
3. наука не тільки про владу але і про політичні факти, які в сукупності утворюють 

політичний  універсум;  у  цьому  випадку  політологія  розглядається  як 
інтегративна наука про політику в усіх її проявах;

4. політичні відносини:
• державних керівників між собою;
• державних керівників і громадян між собою;
• громадян між собою.

II) Об’єктом дослідження політології є явища і процеси, які пов’язані з виникненням, 
функціонуванням і занепадом політичних систем.

III) Предметом політології є політико-владна організація національного суспільства 
та взаємодія соціально-політичних систем на світовій арені.

Частина ІІ
все

Частина ІІІ
І) а); б); д);
ІІ) все.

Частина ІV
А – 1; Б – 2, 8, 14; В – 3, 4, 13; Г – 10, 

Частина V
І) Політологія утворилась від двох грецьких слів: «politike» - держава, суспільні справи 
та «logos» – вчення, знання.
ІІ) Політологія взаємодіє з низкою наук, предметом дослідження яких є окремі аспекти 
політичної  дійсності,  це  –  політична  економія,  теорія  державної  політики,  історія 
держави і права.

Частина VІ
Саме стародавня Греція стала прабатьківщиною сучасної політичної науки через те, 
що:

1. вона являла собою конгломерат держав;
2. країна  досягла  значного  економічного  та  соціального  розвитку  і  у  людей був 

вільний час для заняття політикою;
3. держава мала значну диференціацію суспільства;
4. відбувались бурхливі зміни форм правління. 



Контрольна робота з політології №2
Частина І
1. Політична  еліта –  це  відносно  привілейована  й  інтегрована  група 
суспільства,  що  має  високий  статус  та  вплив,  що  обумовлений  її  особистою 
участю в прийнятті найважливіших політичних рішень.
2. Політична  система  суспільства -  цілісна,  упорядкована  сукупність 
політичних  інститутів,  політичних  ролей,  відносин,  процесів,  принципів 
політичної  організації  суспільства,  підлеглих  кодексу  політичних,  соціальних, 
юридичних, ідеологічних, культурних норм, історичним традиціям й установкам 
політичного  режиму  конкретного  суспільства.  Політична  система  включає 
організацію  політичної  влади,  відносини  між  суспільством  і  державою, 
характеризує  протікання  політичних  процесів,  що  включають 
інституціоналізацію  влади,  стан  політичної  діяльності,  рівень  політичної 
творчості в суспільстві, характер політичної участі та ін.
3. Демократія –  це  політична  організація  влади  народу  з  її  триєдиним 
поділом, за якої забезпечено:

1. рівна участь громадян в управлінні державними і громадськими справами;
2. виборність  основних  органів  держави  і  законність  функціонування  всіх 

інститутів політичної системи;
3. реалізація  і  захист  прав  і  свобод  людини  і  меншості  у  відповідності  до 

міжнародних стандартів.
4. Легітимність –  це  позитивна  оцінка,  прийняття  населенням  влади, 
визнання її права керувати і згода підкорятися. Легітимність буває традиційна, 
харизматична та раціонально-правова.
Частина ІІ
1. Так; 2. Так; 3. Так; 4. Hi; 5. Так; 6. Так; 7. Так.
Частина ІІІ
1. б); 2. все.
Частина ІV
А) – 2; 3; 4; Б) – 1; В) – 13; 15; 16; Г) – 5; 6.
Частина V
1.  Влада -  це  система  вольових  відношень  суб’єкта  та  об’єкта,  яка  має 
асиметричний характер: суб’єкт примушує, об’єкт підкорюється.
2. Правова  держава  забезпечує  верховенство  права  та  народовладдя,  гарантує 
права i свободи людини, рівність усіх перед законом та судом, та інший захист 
особистості.
3. Структура влади це суб’єкт влади, об’єкт влади, ресурси влади, функції влади, 
засоби влади.
Частина VІ
В  сучасному  людському  світі,  так  само  як  і  в  світі  тварин  командування  і 
виконання  –  два  однакові  універсальні  принципи  влади.  Вони  нероздільні  і 
взаємодіють, як два типи особи – схильної володарювати (владної) і підвладної, 
що підкоряється  владі.  В тварин так  само як  і  у  людей дуже схожі  соціальні 
устрої та стосунки. Так само, як певні інстинкти тварин та людей є подібними, 
так і основи влади є подібними.



Контрольна робота з політології №3
Частина І
1) Вибори  –  це  демократичний  спосіб  формування  періодичної  чи  позачергової  зміни 
персонального  складу  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування  або 
підтвердження повноважень на новий строк,  процедура  призначення посадових осіб  через 
вільне волевиявлення громадян шляхом голосування за кандидатів, висунутих відповідно до 
встановлених законодавством правил.
2) Мажоритарна виборча система передбачає:

• утворення одномандатних округів;
• самовисунення мешканців;
• голосування за конкретного депутата (-ів);
• обраним вважається той, хто набрав більшість голосів (абсолютну або відносну).

3) Пропорційна виборча система передбачає:
• утворення великих багатомандатних округів;
• висунення кандидатів партіями;
• голосування виборцями за список;
• розподіл мандатів пропорційно наданим голосам.

4) Змішана (альтернативна) виборча система є поєднанням мажоритарної та пропорційної 
систем: частину депутатів обирають за пропорційною, частину – за мажоритарною системою.
Частина ІІ
1. Так; 2) Так; 3) Ні; 4) Ні; 5) Ні; 6) Ні; 7) Ні; 8) Ні; 9) Так; 10) Так.
Частина ІІІ
5. а); б); в); г); е); є); ж)
6. а); в); г); д); і ще додаткові
Частина ІV
А) 1; 3; 5; 7; 8; 9; 10
Б) 2; 4; 6; 11
В) 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18.
Частина V
1. Депутатом може бути будь-який  громадянин України, який  на день виборів досяг 21 
року, має право голосу i прожив в Україні протягом останніх 5 років.
2. На відміну від мажоритарної виборчої системи, при застосуванні пропорційної  системи 
виборець насамперед голосує не за  конкретного депутата, а за певну партію, чи блок партій, 
яка виставляє свій список кандидатів.
Частина VІ

"Не  має  значення,  хто  i  як  буде  голосувати,  має  значення,  хто  i  як  буде  
підраховувати голоси" (Б. Бажанов. "Кремль: 20-е годы»).

Про що свідчить наведена думка, до яких політичних наслідків може приводити її  
реалізація, національні та міжнародні механізми нейтралізації.
Наведена  думка  свідчить  про  те,  що  незалежно  від  того,  як  проголосували  виборці, 
переможцем виборів може бути будь-хто з кандидатів, якщо підрахунок голосів організовано 
нечесно  (протизаконно).  Так  само,  як  не  існує  ідеальної  форми  держави,  так  і  не  існує 
ідеального  механізму  підрахунку  голосів.  І  з  того  моменту,  як  виборець  поставив  свою 
позначку на бюлетені, до моменту оголошення результатів Центрвиборчкомом існує безліч 
можливостей  спотворити  результат  волевиявлення.  «Силоміць  не  будеш  милим»,  як  то 
кажуть, і реалізація думки  Бажанова може призвести до незворотних негативних процесів у 
суспільстві. Міжнародним механізмом нейтралізації є надсилання міжнародних спостерігачів, 
офіційне  невизнання  виборів.  Національним  механізмами  є  удосконалення  механізму 
підрахунку голосів (зокрема, створення реєстру виборців), підвищення політичної культури 
виборців,  робота  спостерігачів  від  партій,  подання  апеляцій  до  судів,  різноманітні  акції 
непокори, мітинги, тощо.


