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ВСТУП 

 

Фаховий іспит для конкурсного відбору осіб для здобуття освітнього ступеня 

“Магістр” за спеціальністю 052 “Політологія” проводиться у письмовій формі у 

вигляді тестування. 

Для вступу в магістратуру білет для проведення фахового іспиту складається 

із тестів поділених на 3 блоки за рівнем складності. Білет фахового іспиту містить 

40 тестових питань і включає: 

- 33 завдання першого рівня складності, які оцінюються в 2 бали за 

правильну відповідь: 

- 4 завдань другого рівня складності – 4 бали за правильну відповідь; 

- 3 завдань третього рівня складності – 6 балів за правильну відповідь. 

Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 

до 200 балів. У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 

Рекомендованими для зарахування на навчання за освітнім ступенем “Магістр” за 

спеціальністю 052“Політологія” можуть бути вступники, які набрали не менше 

124 балів за результатами фахового іспиту. 
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Теми для підготовки до складання фахового іспиту для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня “Магістр " 

 

ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ 

1. Політична влада 

2. Політична система суспільства 

3. Політичні режими 

4. Державна організація 

5. Політичні партії 

6. Партійні системи 

7. Вибори в Україні  

8. Референдум в Україні 

9. Верховна Рада Україні 

10. Президент України 

11. Кабінет Міністрів України 

12. Органи виконавчої влади в Україні 

13. Територіальний устрій в Україні 

14. Демократія та правова держава 

15. Політична культура суспільства 

16. Політична соціалізація 

17. Політичне лідерство та типологія 

18. Соціально-політичні доктрини та ідеології у світі 

19. Геополітика 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

1. Загальні положення щодо роботи Верховної ради України 

2. Інститут президентства 

3. Формування органів Верховної Ради України. Обрання, призначення та 

відкликання її посадових осіб  

4. Законодавча процедура  

5. Види державного управління 
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6. Механізми державного управління та управління державною службою 

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Основи політичного менеджменту 

2. Теорії політичного менеджменту 

3. Сучасні моделі управління 

4. Сутність політичного менеджменту 

5. Політичний маркетинг 

6. Форми політичного управління 

7. Інструменти у політичному менеджменті 

PR ТА ЛОБІЮВАННЯ 

1. Основи сучасного PR 

2. PR-технології та інструменти 

3. Основи брендингу 

4. Політичний брендинг 

5. Лобіювання 

6. Політичний лобізм 
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ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

1 У якій країні була створена перша школа політичної науки? 

2 В залежності від форми територіального устрою держава може бути: 

3 Яка з нижче перерахованих груп понять представляє основні категорії політології? 

4 Вищим органом виконавчої влади в Україні є: 

5 Політична система суспільства – це: 

6 Який зв'язок між політикою й владою? 

7 Наука про владу називається: 

8 Найголовнішою ознакою влади є: 

9 Поділ влад, це: 

10 Форма правління, при якій політична влада перебуває в руках глави церкви, духовенства 

називається: 

11 Традиційним лідерством (за типологією М. Вебера) вважається: 

12 Харизматичним лідерством (за типологією М. Вебера) вважається: 

13 Раціонально-легальним лідерством (за типологією М. Вебера) вважається: 

14 Що таке легітимність влади? 

15 Юридичне обґрунтування законності політичної влади називається: 

16 Що з перерахованого відноситься до засобів легітимізації влади? 

17 Що з перерахованого є ознакою падіння легітимності влади? 

18 До використання якого виду ресурсів варто віднести дії влади, спрямовані на надання 

різного роду пільг окремим групам населення? 

19 Важливою рисою тоталітарної влади, є: 

20 Масова кампанія, широкий комплекс заходів та процедур для формування керівних 

органів у державі, це: 

21 Яка палата англійського парламенту складається із представників, які мають право 

успадковувати дані повноваження: 

22 Яка з наведених рис не відповідає характеристиці інституту президента США: 

23 Яка посадова особа обирається у США разом з президентом: 

24 Особлива процедура усунення президента від влади називається: 

25 Орган, який формулює і схвалює закони в країні: 

26 Основними функціями парламенту є: 

27 Де знаходиться центр виконавчої влади? 

28 Найбільш типовою рисою тоталітарного режиму є: 

29 Найбільш типовою рисою авторитарного режиму є: 

30 Державний устрій, це: 

31 Уявлення про державу як велику родину з відповідними порядками, властиво для: 

32 В основі теорії «суспільного договору» застосовано принцип: 

33 Уявлення про державу як апарат насильства властиве: 

34 Уявлення про державу як інститут, дарований людям Богом, властивий для: 

35 До зовнішніх функцій держави належить: 

36 До внутрішніх функцій держави  відноситься: 

37 За формою правління держави є таких типів: 

38 За територіальним устроєм держави є таких типів: 

39 За домінуванням політичного режиму держави є таких типів: 

40 Характерною рисою президентської моделі є: 

41 Характерного рисою парламентської моделі є:  

42 За якої політичної моделі парламент, обравши уряд, не може його усувати до кінця 
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терміну його повноважень? 

43 Який із зазначених елементів є необхідними для функціонування класичної 

президентської моделі? 

44 В парламентській моделі прем'єр–міністр: 

45 Яка країна не має Конституції як окремого документу: 

46 Яка із наведених держав є унітарною?: 

47 Яка з наведених держав є федеративною: 

48 Якою державою за територіальним устроєм є Україна за конституцією?: 

49 Які два принципи лежать в основі правової держави?: 

50 Сутність загальнодозволяючого принципу: 

51 Сутність загальнозабороняючого принципу: 

52 Об’єктом політичного аналізу є: 

53 Психологічний або фізіологічний дефіцит чого-небудь, відображений в сприйнятті 

людини, - це 

54 Раціонально-універсальний метод прийняття політичного рішення при його застосуванні 

вимагає: 

55 Психологічний механізм процесу самоподачі полягає: 

56 Політичне спілкування як окремий феномен міжособистісних і корпоративних відносин: 

57 Професійне управління політичним процесом за допомогою організації в умовах 

конкуренції різноманітних політичних сил, орієнтоване на реалізацію певних інтересів 

учасників політичного процесу, називається: 

58 Менеджмент як процес управління – це: 

59 Функції  менеджменту – це: 

60 Головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування: 

61 Принцип балансу влади говорить про те, що: 

62 Виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії,  

здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб. Це етапи процесу: 

63 Метою контролю є: 

64 Повноваження – це: 

65 Планування (прогнозування) полягає у: 

66 Відповідно до теорії прийняття управлінських рішень до етапів процесу ухвалення 

рішень належать: 

67 На чому базується системний підхід до управління? 

68 Управління розглядається як процес, що складається із взаємопов'язаних дій: 

69 «Батьком» школи наукового управління вважається: 

70 Що слід розуміти під методами менеджменту? 

71 Що таке постанова як розпорядчий метод управління? 

72 Що таке наказ? 

73 Що таке розпорядження? 

74 Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень? 

75 Поведінка керівника, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та 

контролю за ними, характерна для: 

76 Управлінське рішення це: 

77 Державно-управлінські нововведення – це: 

78 Класифікація державно-управлінських нововведень - це: 

79 Великий тлумачний словник української мови трактує термін «систематизація» як: 

80 Ці ознаки є базовими для найвищих рівнів ієрархії більшості класифікацій державно-

управлінських нововведень: 

81 Нововведення, пов’язані з управлінням процесом сталого розвитку за участі суб’єктів 

влади і громадськості, можна розглядати, як: 
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82 Інноваційний процес – це: 

83 Інноваційна діяльність – це: 

84 Інноваційна діяльність органу публічної влади – це: 

85 Результатом у концептуальній моделі комплексного механізму нововведень є: 

86 Види і способи супроводу ці елементи притаманні таким складовим концептуальної 

моделі комплексного механізму нововведень: 

87 Ідеальна модель у теорії прийняття рішень – основні ознаки: 

88 Загальносистемні стратегія і програма інноваційної діяльності: 

89 Підгрупи інструментальних стратегій і програм: 

90 Традиційним лідерством (за типологією М. Вебера) вважається: 

91 Освітня гетерофільність публічних службовців: 

92 Визначення «Суверенна, політико-територіальна організація влади в соціально 

неоднорідному суспільстві, що має апарат публічної влади і здатна за допомогою права 

робити свої веління загальнообов’язковими» характеризує таке поняття: 

93 Атрибут держави, що обмежує її компетенцію у просторі: 

94 Ознаки, що відрізняють державу від інших політичних організацій суспільства: 

95 Ознака держави, що характеризується верховенством державної влади всередині країни 

та її зовнішньою незалежністю, називається: 

96 Ознака, що не належить до характеристик державного суверенітету: 

97 Ознака, що не належить до ознак держави: 

98 Дві складові, що відносяться до апарату держави: 

99 Ознака, що стосується державної влади: 

100 У найширшому розумінні територія держави – це: 

101 Головною метою створення будь-якої партії є: 

102 Прототипи сучасних партій у давньому світі – оптимати і популяри – функціонували у: 

103 Перші аристократичні клуби – прототипи сучасних партій з'явились: 

104 Батьківщиною політичних партій є: 

105 Яка політична партія утворилася в Англії у 1906 р.: 

106 Визначте провідні політичні партії США: 

107 Визначте провідні політичні партії Великої Британії: 

108 За ідеологічною ознакою політичні партії поділяють на: 

109 За відношенням до влади політичні партії поділяють на: 

110 За класовою ознакою політичні партії поділяють на: 

111 За тактикою і стратегією політичні партії поділяють на: 

112 Кадрова партія характеризується: 

113 Масова партія характеризується: 

114 Крайні (радикальні) партії характеризуються: 

115 Партійна система США є: 

116 Партійна система України є: 

117 Партійна система Північної Кореї є: 

118 Що входить в структуру політичної культури? 

119 Термін «політична культура» вперше вжив: 

120 За геополітичним фактором політичні культури поділяють на: 

121 За класифікацією Алмонда і Верби політичні культури поділяють на: 

122 За рівнем відкритості політичні культури поділяють на: 

123 Демократія – це: 

124 Ключовими цінностями демократії є: 

125 Демократія характеризується: 

126 Пряма демократія реалізується через: 

127 Масова кампанія, пов’язана із прийняттям електоратом (виборцями) рішення з 
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конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо- чи зовнішньополітичних питань, 

це: 

128 Корпус виборців, сукупність громадян, наділених активним виборчим правом - це: 

129 Яким виборчим правом користується громадянин, що прийшов у день голосування на 

виборчу дільницю? 

130 З якою метою в ряді країн установлюється максимум передвиборчих видатків? 

131 Що покликане забезпечувати таємне голосування: 

132 З якого віку громадяни України отримують пасивне виборче право? 

133 З якого віку громадяни України отримують активне виборче право? 

134 Система, при якій мандати розподіляються між партіями відповідно до числа голосів 

виборців, зібраної кожною з них називається: 

135 Система, при якій мандати розподіляються між кандидатами відповідно до числа або 

квоти голосів, набраними ними називається: 

136 Пропорційна виборча система сприяє: 

137 Право громадянина виступати в якості того, кого обирають – це: 

138 Які функції демократичних виборів в органи державної влади? 

139 Обмеження в реалізації виборчого права громадянина називається: 

140 Які вибори призначаються у випадку дострокового розпуску парламенту? 

141 Комплекс організаційних, пропагандистських і агітаційних заходів, проведених окремим 

кандидатом – це: 

142 Реалізація управлінських рішень з мінімальними витратами виражається через: 

143 Дерево рішень (цілей) – це: 

144 Заключним етапом процесу прийняття політичного рішення є: 

145 Результативність, що характеризує ступінь використання наявних ресурсів для 

досягнення поставлених цілей, називається: 

146 «Функціональне» управління визначається: 

147 Раціональність утверджується в суспільстві: 

148 В сучасних умовах природні та політичні права особистості закріплені в конституціях і 

відносяться до числа основних прав. 

149 Опитування, що проводиться до початку виборчої кампанії за 4-8 місяців, що дозволяє 

виявити очікування виборців, називається: 

150 Один з дванадцяти принципів менеджменту, який загострює увагу на необхідності 

досягнення згоди між усіма учасниками організації, називається: 

151 Основна функція керівника в управлінні – це: 

152 Сутність прогнозування полягає в: 

153 Політичний процес з функціонуванням і трансформацією інститутів влади пов'язує: 

154 Стверджував, що демократія - одна з найгірших форм правління, давньогрецький 

філософ: 

155 Завданням команди кандидата у виборчій кампанії не є: 

156 Політичний механізм управління найбільш розвинений в умовах системи управління. 

157 Р. Дарендорф вважав, що приборкати непримиренну опозицію можна, якщо: 

158 Частина системи, яка вивчається і розглядається самостійно і сама володіє системними 

властивостями, називається: 

159 Представники політичного біхевіоризму стверджують, що вихідним пунктом і кінцевою 

метою будь-якої людської дії є: 

160 Функціональний елемент організованих систем, що забезпечує збереження їх структури, 

підтримання режиму діяльності, реалізацію її програми, цілі, називається: 

161 До індивідуальних особливостей керівника-ліберала можна віднести: 

162 Такі види маркетингових досліджень, як дослідження політичної кон'юнктури, 

комунікаційних каналів і іміджу політичного товару виділяються при класифікації за 
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дослідження. 

163 Підхід до управління, заснований на ідентифікації загальних принципів для їх 

раціонального використання в організації, називається: 

164 За Шан Яном в зразковій державі влада спирається тільки на: 

165 До найбільш традиційних форм політичного ділового спілкування відносять: 

166 Збереження і розвиток стану впорядкованості, організованості системи управління - 

сутність функції управління: 

167 Формальне лідерство ґрунтується на: 

168 Характерною особливістю інновації як особливого виду організаційного проектування є 

те, що: 

169 Імпульс, який система отримує із зовнішнього середовища, А. Тойнбі називав: 

170 Процес обґрунтування і формування цілей розвитку керованого об'єкта називається: 

171 Марксистська школа при аналізі механізму державного управління базується на підході. 

172 Під час виборчих кампаній державний і політичний маркетинг: 

173 У якості складових елементів політична культура включає в себе: 

174 Безпосередньо державне управління виявляється в практичній діяльності з реалізації 

політики: 

175 Кейнсіанська школа відстоює необхідність активного втручання держави в економіку. 

176 Під інформаційно-пізнавальною функцією конфлікту мають на увазі: 

177 PR з англійської мови перекладається як: 

178 Бренд (англ. brand) означає: 

179 Бренд –це комплекс понять, які: 

180 Яке поняття ототожнюють з поняттям «бренд»? 

181 Яке поняття ототожнюють з поняттям «імідж»? 

182 Яке поняття ототожнюють з поняттям «репутація»? 

183 Стратегія просування нового товару на політичний ринок в стислі терміни передбачає в 

першу чергу використання: 

184 Цілеспрямовано сформований образ (особи, явища, предмета), який відокремлює певні 

ціннісні характеристики, покликаний емоційно-психологічно впливати на будь-кого з 

метою популяризації, реклами – це: 

185 Які функції виконує імідж? 

186 З яких образів складається імідж людини: 

187 Думка про особу у групи людей в результаті сформованого у їхній психіці образу цієї 

особи, що виник у результаті їх прямого контакту з цією людиною чи внаслідок 

отриманої про цю людину інформації від інших людей – це: 

188 Імідж людини – це те: 

189 До якого образу іміджу людини можна віднести одяг, речі, міміку, пози і жести? 

190 До якого образу іміджу людини можна віднести вміння правильно налагодити 

спілкування, позитивні якості особистості, вміння розуміти людей і вміння справляти 

враження? 

191 Зі скількох складових складається поняття “імідж” для особи? 

192 Сукупне сприйняття конкретного підприємства споживачами, діловими партнерами, 

громадськими організаціями, контактними аудиторіями та персоналом – це: 

193 Фінансова спроможність організації, ефективність управління та організаційна культура 

– це? 

194 Візуальні символи, події (фестивалі, спортивні турніри, виставки), персонажі формують 

імідж? 

195 Образ, що можна створити за допомогою слів та ідей? 

196 Що створюється конкретними діями та вчинками? 

197 На думку Філіпа Котлера «поняття бренду» є найважливішим поняттям у:  
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198 Про що свідчить те, що жоден з багаточисленних брендів Індії невідомий за її межами? 

199 Про що свідчить те, всі бренди Японії стали всесвітньо відомими? 

200 Скільки часу займає процес створення бренду на Заході? 

201 Особлива процедура, заборони зі сторони президента вводити в дію закон, це є: 

202 Найвищий орган, який несе відповідальність за організацію і проведення виборів в 

Україні, це: 

203 Процес впровадження політичних цінностей називається: 

204 Під політичною соціалізацією людини слід розуміти: 

205 Принципом політичного відчуження є: 

206 Що таке політичне лідерство? 

 

207 «Формальний» лідер - це: 

208 «Неформальний» лідер - це: 

209 Політик, який стверджує, що пересічні члени суспільства повинні підпорядковуватися 

владі правлячої еліти у зв’язку з її професійною компетентністю, належить до 

послідовників теорії: 

210 Які типи лідерства досліджував М. Вебер? 

211 Які типи лідерства виділяють за стилем керування? 

212 Якими рисами повинен бути наділений політичний лідер? 

213 Що є, на Ваш погляд, головною підставою для приналежності до політичної еліти 

сьогодні: 

214 Комуністична доктрина органічно пов'язана: 

215 Теоретичні моделі комунізму були започатковані: 

216 Характерним набором цінностей для лібералів є: 

217 Сутність консервативної доктрини: 

218 Сутність соціал-демократичної доктрини: 

219 Яка з названих ідеологій формувалась на засадах національної винятковості, месіанської 

ролі свого народу? 

220 В основі психологічної теорії закладено принцип: 

221 Вперше термін «консерватизм» був ужитий: 

222 До керівного складу Верховної Ради України входять: 

223 Парламент – це: 

224 Абсолютна більшість – це: 

225 Елітаристи – це прихильники політичної влади: 

226 Класичним типом президентської політичної моделі є: 

227 Класичним типом парламентської політичної моделі є: 

228 Класичним типом парламентсько-президентської політичної моделі є: 

229 Класичним типом президентсько- парламентської політичної моделі є: 

230 Де знаходиться центр виконавчої влади у сучасних політичних системах? 

231 Де знаходиться центр законодавчої влади у сучасних політичних системах? 

232 Де знаходиться центр судової влади у сучасних політичних системах? 

233 Політична система України є: 

234 Формою трансформації недемократичних режимів є: 

235 Політичний режим сучасної України можна охарактеризувати як: 

236 Пріоритетним методом вирішення спірних міжнародних проблем на сьогодні є: 

237 Найрозповсюдженішим механізмом координації зовнішніх відносин між державами є: 

238 Що таке політичний процес? 

239 Що таке політична модернізація? 

240 Що таке геополітика? 

241 Яке з перерахованих положень розкриває сутність функції «артикуляції інтересів»? 
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242 Яке із зазначених положень відповідає функції «агрегування інтересів»? 

243 Визначте, які судження виражають зміст президентської форми правління: 

244 Якій формі республіканського правління властиво таке положення: уряд формується з 

членів партій, що отримали більшість на виборах до парламенту країни? 

245 Які з перерахованих тверджень характеризують правову державу? 

246 Яке з наведених нижче положень розкриває сутність лобізму? 

247 До основних видів політичних процесів відносять: 

248 Що таке політичний конфлікт? 

249 Що таке політична криза? 

250 Що таке світова політика? 

251 У чому полягає поліцентризм сучасної світової політики? 

252 Які з перерахованих елементів не відносяться до політичної системи? 

253 Яка із зазначених структур формує норми й правила у політичній системі? 

254 Сукупність способів і методів реалізації політичної влади – це: 

255 Етичні й нормативні судження про політичне життя, про політичні цілі, на реалізацію 

яких спрямована політична діяльність – це: 

256 Практична взаємодія людини з політичним середовищем, що виражається в тій або іншій 

формі політичної участі – це: 

257 Що таке громадянська політична культура? 

258 Згідно з ученням Бернарда, функції керівника: 

259 Дана цитата: «Основна відмінність між ринком та політичною системою, - говорив він, - 

полягає не в відрізняються типах цінностей та інтересів людей, а в умовах, в яких вони 

сповідують свої різноманітні переконання. Політика є складна система обміну між 

індивідами, в яких останні колективно прагнуть до досягнення своїх приватних цілей, 

оскільки не можуть їх реалізувати шляхом звичайного ринкового обміну. Тут немає 

інших інтересів, окрім індивідуальних », - належить? 

260 На вивчення іміджу кандидата або організації спрямований (-о): 

261 Вкажіть, яка функція адміністративно-державного управління не належить до  

допоміжних функцій: 

262 Управлінські методи за функціональним змістом поділяються на: 

263 Президент України - це загальнодержавний, представницький, виборний, одноособовий, 

постійно діючий орган державної влади, який визнається главою держави. 

Загальнодержавність означає, що: 

264 Поняття «адміністративно-територіальна одиниця» включає: 

265 Система принципів державної служби складається з конституційних і організаційно-

функціональних. До конституційних належать такі: 

266 За Законом України «Про державну службу» встановлюється така кількість рангів 

державних службовців: 

267 За формою впливу методи управління поділяють на: 

268 Органом державного управління митною справою є: 

269 Вкажіть три основні моделі публічної служби: 

270 Скандинавська школа державного управління (Швеція, Данія, Норвегія) відстоює 

необхідність паритетності приватного капіталу і: 

271 Поєднання умов і обставин, що створюють певну обстановку, називають: 

272 На найнижчому рівні піраміди в ієрархічній теорії потреб Маслоу знаходяться потреби: 

273 Маркетинг представницької влади, законодавчої та судової - це підвиди: 

274 Обдуманий висновок про необхідність здійснити якісь дії (або, навпаки, утриматися від 

них), які пов’язані з досягненням цілей організації і подоланням проблем, що стоять 

перед організацією, називається: 

275 Інформація, яка стосується вирішуваної проблеми, у менеджменті називається: 
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276 Дж. Аткінсон у своїй теорії результативної валентності стверджував, що успіх, реалізація 

здібностей та мотивація діяльності залежать від: 

277 У підпорядкуванні керівника можуть бути такі три типи апаратів: 

278 Який принцип реалізує одну з головних аксіом планування: «План має складати той, хто 

його виконуватиме»? 

279 Наукове обґрунтування можливих змін або якісного стану економіки в майбутньому, а 

також альтернативних шляхів і строків досягнення цього стану, називається: 

280 «Образ оратора» - це: 

281 Брифінг - це: 

282 Бернард стверджував, що джерело влади в організації знаходиться в: 

283 До основних компонентів девіації можна віднести: 

284 Закон спеціалізації в управлінні сучасними суспільними справами передбачає: 

285 Крім державного і комерційного існує і контроль: 

286 Ринок можливостей, на якому є специфічні товари: можливі вигоди і привілеї, пов'язані з 

тим чи іншим політичним рішенням, називається: 

287 Анклав - це держава: 

288 Хто автор знаменитого вислову: «Успіх — це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не 

втрачаючи ентузіазму»? 

289 Перший етап прикладного політологічного дослідження - це: 

290 Однією з заслуг Файоля є те, що він розділив усі функції управління на: 

291 Сукупність усталених правил взаємодії суб'єктів політико-владних відносин в механізмі 

політичного управління аналізується в аспекті: 

292 Прагнення людини до найбільш повного використання своїх знань, здібностей, умінь і 

навичок, згідно Маслоу, складає потреби: 

293 З точки зору Маслоу, мотивами вчинків людей є: 

294 Найважливішим глибинним фактором, що визначає характер політичного управління, є: 

295 До основних ознак консенсусу можна віднести: 

296 Брендинг країни це: 

297 Імідж країни формується за допомогою: 

298 Процес створення та поширення за допомогою міжнародних масмедіа бренду країни це: 

299 До факторів характеристики країни згідно теорії С. Анхольта належать: 

300 Який фактор із «шестикутника Анхольта» характеризує уявлення громадської думки про 

керівництво країни, а також погляди на глобальні питання, такі як демократія, 

правосуддя, соціальна політика, захист навколишнього середовища? 

 


