
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. 
 

Контрольна робота № 2 складається з 10 варіантів. Питання представлені 
у вигляді тестів, заповнення таблиць і теоретичних завдань. Запропонована 
модель носить частково пошуковий і дослідницький характери. Вона сприяє 
розвитку особистої активності студентів у процесі пізнання теорії і практики 
політичного життя суспільства. Варіант контрольної роботи № 2 визначається 
за останньою цифрою залікової книжки. 

Варіант 1 
1. Розкрийте зміст понять. 

1.1. демократія 
1.2. політика 
1.3. плюралізм 

1.4. олігархія 
1.5. федерація 

2.Заповніть таблицю. 
Структура 
державної влади 

Джерела влади Ресурси влади 

   
3. Дайте характеристику демократичних політичних режимів. У 
яких державах вони мають місце? 

4. Охарактеризуйте політичну систему сучасної України. 
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, 
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму 
правління на основі наступних критеріїв. 

№ 
п/п 

Критерії США Україна 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо) 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент). 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Які з перерахованих партій відносяться до масових? 
1. Республіканська партія США. 
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2. Лейбористська партія Великобританії. 
3. Соціалістична партія Франції. 
4. Комуністична партія України. 
5. Християнсько-демократична партія Німеччини. 

7. Вкажіть основні принципи демократичних виборів. 
1. Багатопартійність.  4. Виборча система. 
2. Свобода вибору.  5. Загальне виборче право. 
3. Прямі вибори.   6. Таємне голосування. 
8. Заповніть таблицю. 

Країни Форма  
державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип  
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Індія     
Росія     
Португалія     
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Варіант № 2 
 
1. Розкрийте зміст понять. 

1.1. анархія 
1.2. тоталітаризм 
1.3. влада 
1.4. консенсус 
1.5. фракція 

2. Заповніть таблицю. 
Структура 
політичної влади 

Форми влади Типи легітимної влади 
за М.Вебером 

   
3. Дайте характеристику авторитарних політичних режимів. У яких 
державах вони мають місце?  
4. Сутність і різновиди сучасних політичних систем. Який тип 
політичної системи в Україні?  
5. Використовуючи Конституцію держав чи інші джерела, порівняєте 
інститути президентської влади і визначте форму правління на 
основі наступних критеріїв. 

№ 
п/п 

Критерії Польща Угорщина 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо) 

  

2. Модель виборчої системи   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент) 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Які фактори визначають кількість партій в країні? 
1. Конституція. 
2. Економічний розвиток. 
3. Політичний режим. 
4. Традиції. 
5. Виборча система. 
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6. Соціальна структура суспільства. 
7. Розвиненість громадянського суспільства. 

7. У яких стосунках повинні знаходитись держава і громадянське 
суспільство? 

1. Держава повинна регулювати і контролювати громадянське 
суспільство. 

 2. Роль посередника між ними грають політичні партії. 
 3. Держава входить у структуру громадянського суспільства. 
 4. Цивільне суспільство забезпечує права людини, держава  
 – права громадянина. 

5. Чим більш розвинене громадянське суспільство, тим більше 
демократична держава. 

 6. Держава і громадянське суспільство повинні бути рівноправними  
 партнерами. 
8. Заповніть таблицю. 

Країни Форми 
державного 
устрою 

Форми  
правління 

Тип 
політичного 
режиму 

Тип партійної 
системи 

Канада     
Фінляндія     
ОАЕ     

 
Варіант 3 

1. Розкрийте зміст понять. 
1.1. держава 
1.2. демократія 
1.3. опозиція 

1.4. охлократія 
1.5. толерантність 

2. Вкажіть риси демократичної влади. 
1. Влада здійснюється представницькими органами. 
2. Злиття народу з владою. 
3. Тотальний контроль і насильство. 
4. Вибір конкретних носіїв влади. 
5. Дозволено усе, що не заборонено законом. 

3. Дайте характеристику тоталітарних політичних режимів. У яких 
державах вони мали і мають місце? 
4. Визначте тип політичної системи зазначених країн за 
класифікацією Ж. Блонделя. 
   1. Іран. 
   2. Великобританія. 
   3. Саудівська Аравія. 
   4. Куба. 
   5. Лівія. 
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5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, 
порівняєте інститути президентської влади і визначите форму 
правління на основі наступних критеріїв. 

№ 
п/п 

Критерії США Німеччина 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо) 

  

2. Модель виборчої системи   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент) 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Сутність і різновиди партійних систем. 
7. Як співвідносяться між собою демократія і громадянське 
суспільство? 
 1. Громадянське суспільство суперечить принципам демократії 
 2. Демократія і громадянське суспільство між собою ніяк не 

 зв'язані. 
 3. Демократія припускає наявність громадянського суспільства. 
 4. Чим більш розвинуте громадянське суспільство, тим більше 

 демократії. 
8. Заповніть таблицю. 

Країни Форма 
державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип 
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Бразилія     
Україна     
Японія     

 
Варіант 4. 

1. Розкрийте зміст понять. 
1.1. диктатура 
1.2. конфедерація 
1.3. суверенітет 
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1.4. лобізм 
1.5. медіакратія 

2. Заповніть таблицю. 
Джерела влади Суб'єкти влади Причини делегитимности влади 
   

3. Вкажіть основні відмінності авторитарних режимів от 
тоталітарних. 
4. Які ознаки демократичної політичної системи?    
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, 
порівняєте інститути президентської влади і визначите форму 
правління на основі наступних критеріїв. 

№ 
п/п 

Критерії Італія Португалія 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо). 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент) 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Які переваги має пропорційна система виборів? 
 1. Виникає безпосередній зв'язок між кандидатом і виборцями. 
 2. Сприяє розвитку політичного плюралізму і багатопартійності. 
 3. Сприяє політичній структуризації суспільства. 
 4. Забезпечує сильний однопартійний уряд 
 5. Забезпечується більш представницький коаліційний уряд. 
 6. Представляє реальну картину розміщення політичних сил у  
 суспільстві. 
7. Які з приведених суджень відповідають теорії правової держави? 
 1. Держава повинна бути обмежена законом. 
 2. Дозволено те, що не має відношення до політики. 
 3. Дозволено усе, що не заборонено законом. 
 4. Повний контроль держави над усіма сферами життя суспільства. 
 5. Зміцнення суверенності народу як джерела влади. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7 

 6. Уся система публічної влади повинна відповідати вимогам права  
і послідовно його дотримуватись. 

8. Заповніть таблицю. 
Країни Форма 

державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип 
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Австрія     
Австралія     
Оман     

 
Варіант 5 

1. Розкрийте зміст понять. 
1.1. технократія 
1.2. вето 
1.3. електорат 
1.4. політична соціалізація 
1.5. авторитаризм 

2. Укажіть риси авторитарної влади. 
1. Вибір конкретних носіїв влади. 
2. Відчуження від політики рядових громадян. 
3. Концентрація влади в руках лідера чи визначеної групи. 
4. Загальний контроль і насильство. 
5. Дозволено те, що не має відношення до політики. 

3. Вкажіть відмінні риси демократичних режимів. 
4. Які ознаки тоталітарної політичної системи? 
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, 
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму 
правління на основі наступних критеріїв. 

№ 
п/п 

Критерії Росія Франція 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, парламентом 
тощо). 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент). 

  

7. Ставлення президента до правлячої 
партії. 
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8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Вкажіть правильне судження. 
а) демократичне правління – є партійне правління; 
б) усі партії поділяються тільки за класовою ознакою; 
в) ключова функція партії – участь у виборах; 
г) усі партії мають програму й статут; 
д) усі партії мають індивідуальне фіксоване членство; 

7. Назвіть, в яких випадках мова йде про громадянське суспільство? 
   1. Громадянин одержує паспорт. 
   2. Людина відкриває власна справа. 
   3. Студент гірничого університету одержує диплом фахівця. 
   4. Людина вступає до політичної партії. 
   5. Група людей створює благодійний фонд допомоги дітям. 
8. Заповніть таблицю. 

Країни Форма 
державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип 
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Угорщина     
Україна     
США     

 
Варіант 6 

1. Розкрийте зміст понять. 
1.1. етнократія 
1.2. агрегація інтересів 
1.3. імпічмент 
1.4. республіка 
1.5. партійна система 

2. Заповніть таблицю форм влади, запропоновану Аристотелем. Що 
вкладав Аристотель у поняття "правильні" і "неправильні" форми 
влади? 

Правильні форми влади Неправильні форми влади 
  

3. Дайте характеристику політичного режиму сучасної України. 
4. Що є необхідною умовою для існування демократичної політичної 
системи? 
а) наявність багатопартійності; 
б) обмежений за часом мандат на перебування у влади політичних 
лідерів; 
в) виборність органів місцевого самоврядування; 
г) вибори, що гарантують реальну можливість обирати серед багатьох 
кандидатів. 
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5. Використовуючи Конституцію держав чи інші джерела, порівняєте 
інститути президентської влади і визначите форму правління на основі 
наступних критеріїв: 
№ 
п/п 

Критерії США Німеччина 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо). 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент). 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Сутність і різновиди партійних систем. 
7. Вкажіть елементи структури громадянського суспільства. 

1) публічна влада; 
2) громадські організації і рухи; 
3) родина; 
4) союзи підприємців, асоціації споживачів; 
5) державні засоби масової інформації; 
6) політичні партії; 
7) церква. 

8. Заповніть таблицю. 
Країни Форма 

державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип 
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Швейцарія     
Швеція     
Куба     

 
Варіант 7 

1. Розкрийте зміст понять. 
1. автократія 
2. державна влада 
3. партія політична 
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4. політична система 
5. абсентеїзм 

2. Яке з наведених визначень поняття "легітимність влади", на Ваш 
погляд є правильним: 

1. Влада, що втратила довіру і підтримку народу. 
2. Влада, що має підтримку і довіру з боку більшості громадян 
 країни. 
3. Влада, що одержала визнання світового співтовариства. 
4. Влада, оформлена юридичним актом. 

3. Покажіть процес демократизації сучасної України. 
4. Г. Алмонд визначає функції "введення" і "виведення" політичної 

системи. Розподілите ці функції в таблиці: 
Функції "введення" Функції "виведення" 
  

1. Виконання правил і норм. 
2. Агрегування інтересів.  
3. Визначення правил (норм). 
4. Політична соціалізація. 
5. Політична комунікація. 
6. Контроль за дотримання правил і норм. 
7. Артикуляція інтересів. 

5. Використовуючи Конституцію держав чи інші джерела, порівняєте 
інститути президентської влади і визначте форму правління на основі 
наступних критеріїв: 
№ 
п/п 

Критерії Австрія Греція 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання парламентом 
тощо). 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент). 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Опозиція і її роль у політичному житті. 
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7. Які гілки влади повинні стримувати один одного згідно з 
принципом поділу влади? 
 1. Політична     4. Виконавча 
 2. Законодавча     5. Судова 
 3. Державна     6. Демократична 
8. Заповніть таблицю. 

Країни Форма 
державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип  
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Італія     
Іспанія     
Саудівська 
Аравія 

    

 

Варіант 8 
1. Розкрийте зміст понять. 

1. плутократія 
2. монархія 
3. пацифізм 
4. політична влада 
5. громадянське суспільство 

2. Вкажіть характерні риси тоталітарної влади. 
1. Вибір конкретних носіїв влади. 
2. Монополія на владу однієї політичної партії. 
3. Відчуження від політики народу. 
4. Повний контроль і насильство. 
5. Дозволено тільки те, що наказано владою. 

3. Порівняєте політичні режими: демократичний і тоталітарний. 
Політичні режими Критерії 

демократичний тоталітарний 
а) ступінь політичної свободи (наявність 
прав і свобод особи) 

  

б) місце і роль держави   
в) ступінь примусу і насильства   
г) принципи організації влади (поділ 
влади чи концентрація; спосіб  
формування влади, відповідальність 
влади перед законом) 

  

д) партійна система   
е) зрілість громадянського суспільства   

4. Що в механізмі функціонування політичної системи за. Істоном 
варто розуміти під: 

№ 
п/п 

Об'єкти "підтримки" № 
п/п 

Форми прояву "підтримки" 
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1. Влада 1. Справна сплата податків 
2. Політичні стосунки 2. Політичні вимоги 
3. Політичний режим 3. Виконання військового боргу 
4. Політична свідомість 4. Виступ опозиції 
5. Політичне співтовариство 5. Участь у голосуванні 
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, порівняєте 
інститути президентської влади і визначте форму правління на основі 
наступних критеріїв. 
№ 
п/п 

Критерії Франція Ізраїль 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо). 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент). 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Як формується парламентська більшість у європейських 
парламентах? 

1. Збором підписів депутатів. 
2. З депутатів партій, що одержали більшість у парламенті. 
3. Указом президента. 
4. На основі закону про вибори. 

7. Вкажіть інститути цивільного суспільства 
   1. Держава .    4. Родина 
   2. Органи самоврядування.  5. Громадські організації 
   3. Політичні партії.   6. В'язниця 
8. Заповніть таблицю. 

Країни Форма 
державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип  
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Великобританія     
Іран     
Польща     
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Варіант 9. 
1. Розкрийте зміст понять. 

1. клептократія 
2. правова держава 
3. фашизм 
4. еліта 
5. легітимна влада 

2. Укажіть характерні риси державної влади. 
1. Суверенітет влади. 
2.  Має безумовний авторитет. 
3. Наявність особливого апарату управління і примусу. 
4. Формує політичні партії. 
5. Поширюється на все населення в межах певної території. 
6. Має різноманітні ресурси. 

3. Відомий політик Уінстон Черчілль зазначав: "демократія – 
найгірша форма правління, якщо не вважати всіх інших". 
Чому демократія вважається кращою в порівнянні з іншими 
режимами? Назвіть переваги і недоліки демократії. 

4. Охарактеризуйте політичну систему сучасної України. 
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, 
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму 
правління на основі наступних критеріїв. 

№ 
п/п 

Критерії Бразилія Індія 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо). 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент). 

  

7. Ставлення президента до 
правлячій партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Пропорційна виборча система сприяє: 
а) росту чисельності політичних партій і об'єднань; 
б) збереженню числа політичних партій; 
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в) зменшенню числа політичних партій; 
г) зовсім не впливає на ці процеси 

Виберіть правильну відповідь. 
7. Вкажіть характерні риси цивільного суспільства 
 1. Сфера публічної влади. 
 2. Сфера приватного повсякденного життя людей. 

3. Здійснення самоврядування у всіх сферах громадського життя. 
 4. Регулювання ринкових відносин, багатоукладної економіки. 
 5. Забезпечення умов для самореалізації особистості. 
8. Заповніть таблицю. 

Країни Форма 
державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип  
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Росія     
Франція     
Китай     

 
Варіант 10. 

1. Розкрийте зміст понять. 
1. харизма 
2. соціальна держава 
3. демократія 
4. громадянське 
суспільство 

5. унітарність 
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2. Які форми влади мають місце в Україні? 
1. Аристократія    5. Демократія 
2. Олігархія    6. Клептократія 
3. Бюрократія    7. Меритократія 
4. Партократія    8. Теократія 

3.Охарактеризуйте політичний режим сучасної України. 
4. Політичний режим це: 

1. Система взаємин держави і громадянського суспільства. 
2. Система способів і методів формування й здійснення політичної 
влади. 
3. Спеціальні органи державної влади. 
4. Система волі, політико-правове положення особистості. 
5. Взаємна відповідальність громадянина і держави. 

5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, 
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму 
правління на основі наступних критеріїв. 

№ 
п/п 

Критерії Росія Індонезія 

1. Спосіб обрання президента 
(всенародне обрання, 
парламентом тощо). 

  

2. Модель виборчої системи.   
3. Співвідношення (поділ) посад 

глави держави і глави уряду. 
  

4. Механізм формування уряду, 
призначення прем'єра. 

  

5. Відповідальність уряду.   
6. Стосунки президента з 

парламентом (право розпуску, 
право вето, імпічмент). 

  

7. Ставлення президента до 
правлячої партії. 

  

8. Інші повноваження президента.   
9. Модель президентської влади.   
10. Форма правління.   

6. Користуючись Конституцією України, назвіть основні елементи її 
політичної системи. 
7. В залежності від участі в здійсненні влади політичні партії 
розподіляються на: 
 а) легальні і нелегальні; 
 б) опозиційні і легальні; 
 в) правлячі й опозиційні; 
 г) правлячі і нелегальні. 
8. Заповніть таблицю. 
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Країни Форма 
державного 
устрою 

Форма 
правління 

Тип  
політичного 
режиму 

Тип 
партійної 
системи 

Україна     
США     
Німеччина     
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