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Форма проведення: 
Екзамен проводиться в ЕНК у формі тестування. Можливість відповіді 
активізується під час проведення іспиту – за розкладом. Під час складання 
іспиту студент має вийти на відео зв’язок на платформі Hangout Meets із 
включеною камерою та мікрофоном. 

Тривалість проведення: 
2 академічні години для відповіді в ЕНК.  

Максимальна кількість балів: 
40 балів,  по одному балу за  кожну правильну відповідь  на прості  тестові
питання,  на  питання  середнього  та  складного  рівня  –  з  коефіцієнтом
платформи «Moodle».

Перелік допоміжних матеріалів: 
немає



Критерії оцінювання: 
Рейтингова

оцінка
Оцінка за

тестування
Значення оцінки

А 37-40 балів Відмінно –  відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового  матеріалу  з  можливими  незначними
недоліками

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь)
в  межах  обов’язкового  матеріалу  без  суттєвих
(грубих) помилок

С 26-30 балів Добре  –  в  цілому  добрий  рівень  знань  (умінь)  з
незначною кількістю помилок

D 21-25 
балів

Задовільно  -  посередній  рівень  знань  (умінь)  із
значною  кількістю  недоліків,  достатній  для
подальшого навчання або професійної діяльності

Е 16-20 Достатньо  –  мінімально  можливий  допустимий
рівень знань (умінь)

FХ 10-15
балів

Незадовільно з можливістю повторного складання –
незадовільний  рівень  знань,  з  можливістю
повторного  перескладання  за  умови  належного
самостійного доопрацювання

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
курсу  –  досить  низький  рівень  знань  (умінь),  що
вимагає повторного вивчення дисципліни

Орієнтовний перелік питань: 

«Загальна теорія політики»

1. Що вивчає загальна теорія політики?
2. Що таке артикуляція та агрегування інтересів?
3. Якими є функції політичної системи?
4. Які теоретичні моделі політичних систем Ви знаєте?
5. Назвіть основні етапи партогенезу.
6. Які типи політичних партій виділяв М. Дюверже?
7. Що таке політична еліта і політичний клас?
8. Які вчені належали до італійської школи політичної соціології?
9. Які класичні і сучасні теорії політичних еліт Ви знаєте?
10.Що таке поліархія?
11.Сформулюйте «залізний закон олігархії».
12.Хто є автором концепції бюрократичної еліти?
13.Які є системи і засоби рекрутування політичних еліт?



14.Які форми правління визначав Платон?
15.Які форми правління визначав Аристотель?
16.Що таке легітимність влади?
17.Які типи легітимності виділяв М. Вебер?
18.Назвіть основні стилі лідерства.
19.Які існують типи виборчих систем?
20.Які типи партійних систем визначав М. Дюверже?
21.Які типи партійних систем визначав Дж. Сарторі?
22.За якими критеріями визначали партійні системи Дж. ЛаПаломбара і

М. Вейнер?
23.Які  існують  правила  розподілу  мандатів  в  умовах  пропорційних

систем?
24.Сформулюйте закони М. Дюверже.
25.Що таке політичний режим?
26.Що входить у структуру політичного режиму?
27.Які є типології політичних режимів?
28.Назвіть ключові відмінності тоталітарного режиму від авторитарного.
29.Охарактеризуйте  типи  авторитарних  режимів  за  типологієюХуана

Лінца.
30.На  яких  критеріях  ґрунтується  типологія  політичних  режимів

Голосова-Блонделя?
31.Що таке гібридний режим?
32.Що таке політична культура?
33.Хто вперше запровадив поняття «політична культура»?
34.Які є класифікації типів політичних культур?
35.Як  тип  політичної  системи  співвідноситься  з  типом  політичної

культури?
36.Що таке групи інтересів?
37.Що таке лобізм?
38.Як  співвідносяться  поняття  «політичний  розвиток»,  «суспільно-

політична  трансформація»,  «політична  модернізація»,
«демократичний транзит»?

39.Назвіть типи та етапи політичної модернізації.
40.Хто є автором теорії «хвиль демократизації»?

«Вибори і виборчі системи

41.Предмет  та  основні  етапи  становлення  псефології  як  науки  про
вибори.

42.Що  розуміється  під  політичним  вибором?  У  чому  різниця  між
вибором, обранням та призначенням?

43.Охарактеризуйте  вибори  як  елемент  демократії  та  механізм
демократизації. Якими є інституційні гарантії демократії?



44.Назвіть індекси політичної демократії. Що таке індекс “Фрідом Гауз”?
45.У чому суть виборчої та ліберальної демократії?
46.У чому суть справжніх та несправжніх виборів?
47.Охарактеризуйте роль виборів у різних політичних режимах.
48.Назвіть суб’єктів виборчого процесу.
49.Дайте  характеристику  прямим,  непрямим,  основним,  проміжним,

додатковим, дійсним, вирішальним та установчим виборам.
50.Що таке президентські  вибори? Які  існують моделі президентських

виборів?
51.Як відбуваються вибори президента США?
52.Що  таке  парламентські  вибори?  У  чому  особливість  виборів

двопалатного парламенту?
53.Що таке місцеві вибори? Який порядок їх проведення в Україні?
54.Як відбувалися вибори в найдавніші часи?
55.У чому особливість виборів в європейських країнах?
56.Дайте  загальну  характеристику  виборам  в  посткомуністичних

державах.
57.Дайте характеристику виборів в Україні.
58.Що  таке  виборче  законодавство?  Якою  є  система  виборчого

законодавства України?
59.Які  головні  міжнародно-правові  акти,  що  регулюють  проведення

виборів? Що таке Венеціанська комісія?
60.У чому полягає  політичне значення  участі  у  виборах? Індикатором

яких процесів є явка виборців?
61.Що таке абсентеїзм і які чинники його зумовлюють?
62.Що таке  виборче  право?  У чому полягає  різниця  між активним та

пасивним виборчим правом?
63.Назвіть  основні  віхи боротьби  за  загальне  виборче  право.  Якими є

причини та наслідки поширення загального виборчого права?
64.Що таке емансипація жінок та суфражизм?
65.Що таке виборчі цензи? Які ви знаєте виборчі обмеження?
66.Що таке плюральний вотум? Які види виборчих привілеїв ви знаєте?
67.Назвіть основні види відповідальності за порушення виборчих прав.
68.Які ви знаєте форми незаконного впливу на виборців?
69.Які існують способи протидії незаконному впливу на виборців?
70.Які критерії демократичності виборів?
71.Що  таке  принципи  виборчого  процесу?  Назвіть  головні  принципи

демократичних виборів.
72.Дайте характеристику принципу всезагальності виборів.
73.Що таке принцип рівності виборів? У чому він проявляється?
74.Що робить вибори вільними?
75.Що розуміється  під  поняттям  “прямі  вибори”?  У  чому їх  перевага

перед непрямими (опосередкованими) виборами?
76.Як забезпечується таємний характер політичних виборів?
77.Чому вибори мають бути обов’язковими та періодичними?



78.Які  ознаки  справжніх  виборів?  Для  чого  застосовують  несправжні
вибори?

79.Що таке уніформізм? Якими є політичні наслідки розведення виборів
у часі?

80.Що таке передвиборча кампанія? Які її завдання?
81.Що таке виборча кампанія, її головні моделі?
82.Що  таке  виборчий  період  і  виборчий  процес?  Які  засади  та  етапи

виборчого процесу?
83.Назвіть головні процедури виборчої кампанії.
84.Як відбувається проголошення (призначення) виборів?
85.Які існують процедури реєстрації виборців? Як формуються списки

виборців?
86.Охарактеризуйте процедуру та правила утворення виборчих округів.
87.Охарактеризуйте  порядок  утворення  виборчих  дільниць.  Які

різновиди виборчих дільниць розрізняє українське законодавство?
88.Які існують вимоги до приміщення для голосування?
89.Який порядок формування органів, що проводять вибори?
90.Що таке ЦВК? Який порядок її формування та повноваження?
91.Який порядок формування та організація роботи окружної виборчої

комісії?
92.Який порядок формування та організація роботи дільничної виборчої

комісії?
93.Які права та обов’язки, обмеження та гарантії члена виборчої комісії?
94.Які  існують  способи  висування  (номінації)  кандидатів?  Як

відбувається номінація кандидатів політичними партіями?
95.Що таке попередні вибори (праймеріз)? Як вони відбуваються?
96.Який  порядок  реєстрації  та  підстави  скасування  реєстрації

кандидатів?
97.Що таке Декларація про майно та доходи кандидата у депутати? 
98.Що таке грошова (виборча) застава?
99.Яким є статус кандидата у депутати? 
100. Що таке імунітет кандидата у народні депутати?
101. Яким  є  порядок  офіційного  оголошення  учасників  виборчого

процесу?
102. Що таке  передвиборча  пропаганда  та  агітація?  Їх  цілі,  форми,

засоби та обмеження?
103. Що таке агітаційна кампанія та політична реклама?
104. Який порядок використання ЗМІ у передвиборній агітації?
105. Який визначений порядок голосування? 
106. Що таке  факультативне  та  обов’язкове  голосування?  Повторне

голосування (перебалотування).
107. Що таке відкріпне посвідчення та порядок його використання?
108. Який  порядок  підрахунку  голосів  виборців  та  встановлення

підсумків голосування?
109. Який порядок встановлення результатів виборів?



110. Як відбувається офіційне оприлюднення результатів виборів?

Екзаменатор  д.політ.н. О.Б.Балацька

Екзаменатор  д.політ.н., доцент. Л.В.Панасюк

Завідувач кафедри д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова


