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Інформаційний бізнес
Вказівки: Розв'яжіть завдання і запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних
клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.
1.(........)
Поділ федерацій на автономні державні утворення з відповідною системою органів
називається:
1) Адміністративний устрій;
2) Адміністративно-територіальний поділ;
3) Місцеве самоврядування;
4) Політико-адміністративний устрій;
5) Територіальний поділ.
2.(........)
Визначте, які з вказаних держав Європи мають монархічну форму правління:
1) Італія, Греція.
2) Данія, Швеція.
3) Норвегія, Португалія.
4) Ірландія, Австрія.
5) Швейцарія, Іспанія.
3.(........)
У якому році Чехословаччина розпалася на дві незалежні держави (Чеську Республіку та
Словацьку Республіку):
1) 1991;
2) 1992;
3) 1993;
4) 1994;
5) 1995.
4.(........)
Назвіть області, що входять до складу Галичини
1) Вінницька, Хмельницька, Тернопільська;
2) Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська;
3) Харківська, Луганська, Сумська;
4) Рівненська, Волинська, Житомирська;
5) Більша частина Донецької, Луганської та східна частина Дніпропетровської.
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5.(........)
Який з методів геополітики полягає у вивченні залежності поведінки індивідів або груп
залежно від включення в більш глобальні спільноти, а також у дослідженні психологічних
характеристик націй, класів, натовпу, малих груп і т.д. ?
1) Антропологічний
2) Діяльнісний
3) Структурно-функціональний аналіз
4) Нормативно-ціннісний
6.(........)
І. Валлерштайн виділив три цикли світової гегемонії:
1) французький, британський, американський
2) голландський, британський, американський
3) британський, німецький, американський
4) британський, російський, американський
7.(........)
Першою
Азії є:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

європейською державою, яка розпочала процес колонізації у Південно-Східній
Індонезія
США
Франція
Японія
Нідерланди
Португалія

8.(........)
Назвіть острови, що у 1980-х роках стали об’єктом збройного конфлікту між Великою
Британією та Аргентиною:
1) Фарерські;
2) Фолклендські;
3) Аланські;
4) Балеарські.
9.(........)
Вкажіть правильне визначення поняття «дезінтеграція»:
1) Розрив політичних та економічних зв’язків між багатими та бідними країнами у
процесі глобалізації.
2) Процес розриву зв’язків між державами у різних сферах суспільного життя або
окремими регіонами в межах однієї держави.
3) Розрив налагоджених зв’язків між сусідніми країнами внаслідок недотримання
основних принципів інтеграції.
4) Відокремлення частини державної території за результатами референдуму.
5) Розпад колоніальних імперій або федеративних утворень.
10.(........)
Вкажіть автора теорії комунікативної дії:
1) Ю.Габермас
2) А.Вендт
3) С.Інло
4) Д.Кемпбелл
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11.(........)
Визначте напрям теорії
взаємозалежності:
1) неолібералізм
2) фемінізм
3) реалізм
4) критицизм

міжнародних

відносин,

до

якого

належить

теорія

12.(........)
Вкажіть напрям теорії міжнародних відносин, де використовується поняття структурного
насилля:
1) неоструктуралізм
2) неолібералізм
3) реалізм
4) інституціоналізм
13.(........)
Укладений в червні 1919 року так званий «Малий Версальський договір» стосувався:
1) утворення Ліги Націй
2) зобов`язань щодо дотримання та гарантування прав національних меншин
3) гарантій східного кордону Австрії
4) гарантій західного кордону Франції
5) виплати репарацій Німеччиною
14.(........)
Вкажіть, які дві держави напередодні Другої світової війни прагнули захопити
Карпатську Україну та провести по її території спільний кордон?
1) Італія, Польща
2) Німеччина, Польща
3) Румунія, Польща
4) Угорщина, Польща
15.(........)
Вкажіть правильну кількість республік, які входили до складу СРСР перед його розпадом
на початку 1990-х років
1) 13
2) 15
3) 16
4) 18
16.(........)
В якому форматі відбуваються зустрічі учасників переговорного процесу з питання
врегулювання «Придністровської проблеми» з 2005 року.
1) 1+3
2) 2+2
3) 3+4
4) 5+2.
17.(........)
Які держави стали членами НАТО у 1999 р.?
1) Болгарія та Румунія;
2) Швеція, Фінляндія та Австрія;
3) Хорватія та Албанія;
4) Польща, Чехія та Угорщина
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18.(........)
Назвіть держави, які підписали договір про безпекове співробітництво у Сен-Мело:
1) Німеччина, Великобританія, Франція, Італія
2) Франція та Великобританія
3) Іспанія та Португалія
4) Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн
19.(........)
Внутрішні чинники життєдіяльності держави, які впливають на її зовнішню політику:
1) економічний стан
2) соціальна сформованість суспільства
3) міжнародне середовище
4) захист власних національних інтересів
20.(........)
Дублююча верифікація прогнозу це:
1) отримання того ж значення величини простору, але іншим методом прогнозування
2) підтвердження наявного прогнозу посиланням на вже справджений прогноз того ж
об'єкта
3) отримання значення наявного прогнозу логічним виведенням наслідків з уже відомих
прогнозів
4) порівняння значення наявного прогнозу зі значенням іншого прогнозу, отриманого
як відповідь на те ж питання, лише сформульоване іншим чином
21.(........)
Залежно від здатності до агрегування дані бувають таких типів:
1) вибіркові
2) мультиплікативні
3) суперадитивні
4) неадитивні
22.(........)
Адміністративний рівень формування режиму інформаційної безпеки – це:
1) закони, нормативні акти, стандарти тощо.
2) дії загального характеру, що виконуються керівництвом організації.
3) конкретні заходи безпеки, пов'язані з людьми.
4) конкретні технічні засоби, апаратура, програмні продукти.
23.(........)
Життєво важлива інформація:
1) це інформація, наявність якої необхідна для функціонування організації.
2) це інформація, що може бути замінена або поновлена, але процес її поновлення дуже
важкий та пов'язаний з великими витратами.
3) це інформація, яку важко поновити, але без якої підприємство може продовжувати
ефективне функціонування
4) це інформація, що не потрібна для функціонування підприємства.
24.(........)
До основних параметрів інформації відноситься
1) Зміст
2) Об’єм
3) Розмір
4) Цінність
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25.(........)
Реалізація регулятивно-управлінської функції комунікації дає змогу:
1) регулювати поведінку інших людей
2) змінювати когнітивні схеми інших людей
3) підвищувати емоційність інших людей
4) контролювати дії інших людей
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