
В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко 

 

322 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

Додаток 1 

Тестові завдання 

 

Модуль І. Етика політики 

 

1. Який зміст мали морально-етичні погляди на роль політики в 

суспільстві? 

а) консервативний; 

б) прогресивний; 

в) ліберальний; 

г) догматичний. 

 

2. Термін «політична етика» в науковому обігу з’явився в: 

а) 1675 р.; 

б) ХХ ст.; 

в) 1765 р.; 

г) 1975 р. 

 

3. Що є політичною етикою? 

а) міф; 

б) релігія; 

в) моральність політики; 

г) філософія. 

 

4. Що означає термін «етизація політики»? 

а) дипломатичність; 

б) моральність; 

в) маскулінізація; 

г) цивілізованість. 

 

5. Яка зі вказаних сфер не є предметом політико-етичних досліджень? 

а) економіка; 

б) культура; 

в) політика; 

г) астрономія. 
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6. З іменем якого мислителя пов’язані перші свідчення про моральність 

політики? 

а) Г. Гегель; 

б) А. Шопенгауер; 

в) Геродот; 

г) Аристотель. 

 

7. Яка з організацій сприяє дотриманню етичних принципів у політиці? 

а) ФІФА; 

б) ООН; 

в) ОБСЄ; 

г) ЮНІСЕФ. 

 

8. Хто є автором праці «Втеча від свободи»? 

а) Г. Гегель; 

б) К. Маркс; 

в) Е. Фромм; 

г) Д. Рікардо. 

 

9. Кому з політиків належить вислів: «Є людина – є проблеми, немає 

людини – немає проблеми»? 

а) І. Ганді; 

б) Й. Сталіну; 

в) Т. Халонен; 

г) Б. Пхутто. 

 

10. Хто був автором твору «Листи до братів-хліборобів»? 

а) В. Липинський; 

б) М. Грушевський; 

в) Д. Донцов; 

г) І. Франко. 

 

 

Модуль ІІ. Етика політичної діяльності 

 

1. У чому полягає відмінність між політиком і політичним діячем? 

а) у боротьбі проти опонентів; 

б) у відстоюванні національних інтересів; 

в) немає відмінності; 

г) у боротьбі обох за владу. 
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2. Поясніть зв’язок соціальної справедливості та соціальної політики: 

а) соціальна політика є показником соціальної справедливості; 

б) немає зв’язку; 

в) соціальна справедливість реалізується через соціальну політику; 

г) паралельні одночасні процеси; 

 

3. Які з перелічених робіт не є політико-етичним дослідженнями? 

а) монографія; 

б) наукова стаття; 

в) підручник; 

г) дисертація. 

 

4. Скільки рівнів захисту механізму забезпечення прав людини? 

а) два; 

б) чотири; 

в) один; 

г) три. 

 

5. Якими законами переважно регулюється діяльність державних 

службовців? 

а) Конституцією України; 

б) «Про державну службу», «Загальними правилами поведінки 

державного службовця»; 

в) усними; 

г) писемними. 

 

6. Який державний орган України володіє монопольним правом на 

застосування насилля? 

а) МВС; 

б) СБУ; 

в) Митна служба; 

г) МНС. 

 

7. Соціальна політика – це…: 

а) система державних заходів із забезпечення рівних можливостей 

використання населенням національних ресурсів; 

б) прийняття законів із соціальної проблематики; 

в) соціальна статистика; 

г) науковий аналіз законів. 
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8. У яких із перелічених країн закріплено законодавчо етику  

державних службовців? 

а) Росія; 

б) Індія; 

в) Швеція; 

г) Україна. 

 

9. У політичних програмах яких партій України є визначення  

боротьби з корупцією та політичною безвідповідальністю? 

а) Партії Регіонів; 

б) «Наша Україна»; 

в) «Батьківщина»; 

г) КПУ. 

 

10. Хто зі вказаних жінок-політиків повторно здійснює політичне 

керівництво державою? 

а) А. Меркель; 

б) Б. Пхутто; 

в) Ю. Тимошенко; 

г) І. Ганді. 

  


