Публічне управління та адміністрування
Представником марксистської політичної економії був:
А. Монкретьєн.
А.Сміт.
Ф.Енгельс.
А.Тюрго.
Найперші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з
праць:
Мойсея.
Аристотеля.
Т.Шевченка.
Й.Сталіна.
Економічна теорія в широкому розумінні не включає:
мініекономіку.
мікроекономіку.
мезоекономіку.
макроекономіку.
На яке питання відповідає позитивна економічна теорія?
якою є економіка.
якою може бути економіка.
якою повинна бути економіка.
що треба зробити для удосконалення економічної системи.
До методів економічної теорії не відноситься:
аналіз.
синтез.
феноменологічний метод.
діалектичний метод.
До дійових осіб економіки не відноситься:
кав’ярня.
вугільна шахта.
бухгалтерський відділ на підприємстві.
окрема сім’я.
Найпопулярніша модель ієрархії потреб:
Д.Гобсона.
К.Маркса.
М.Вебера.
А.Маслоу.

Економічна теорія, яка представляла інтереси торгової буржуазії епохи
початкового накопичення капіталу - це:
меркантилізм.
марксизм.
монетаризм.
маржиналізм.
Представники якого напрямку в економічній науці вважали сільське
господарство джерелом багатства:
фізіократів.
меркантилізму.
маржиналізму.
кейнсіанства.
Потреби безмежні в:
розвинутих країнах.
слаборозвинутих країнах.
сучасних країнах.
усіх країнах.
У системі вільного підприємництва:
товарів так багато, що їх продають за найнижчими цінами.
людина має право займатися будь-яким законним бізнесом.
порушується справедливість у оплаті праці.
кожний громадянин має право голосувати на виборах.
Який з економічних принципів найкраще характеризує командну економіку?
покриття витрат.
рентабельність.
виконання плану.
прагнення до прибутку.
Що практично відсутнє у командній економіці?
свобода вибору.
централізовані планування.
державна власність на ресурси.
ціни, які встановлюються державою.
Коли економічні проблеми вирішуються частково за допомогою ринкових
механізмів, частково на основі державного втручання, то ця економіка
характеризується, як:
традиційна.
командна.
ринкова вільної конкуренції.
змішана економіка.

В командній системі питання про те, які товари повинні вироблятися
вирішують:
споживачі.
держава.
закордонні інвестори.
маркетингові структури.
Ціни в ринковій економіці:
влаштовують лише продавців.
змінюються внаслідок попиту і пропозиції.
завжди стабільні.
визначаються державою.
Ринок товарів та послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо:
попит дорівнює пропозиції.
ціна рівна витратам плюс прибуток.
рівень технології змінюється постійно.
обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.
Робоча сила на ринку праці:
продається.
орендується.
заставляється.
позичається.
Центральним банком в Україні є:
АВАЛЬ.
Національний банк України.
Центральний банк України.
Приватбанк.
Магазин пропонує Вам придбати телевізор, за який Ви можете сплачувати
протягом року частинами. Це кредит:
комерційний.
торговельний.
споживчий.
іпотечний.
Премія – це вид зарплати:
основної.
відрядної.
додаткової.
погодинної.
Діяльність підприємства буде прибутковою, якщо:

середня виручка менша за середні витрати.
загальний дохід менший за загальні витрати.
середній дохід дорівнює загальним витратам.
загальний дохід більший за загальні витрати.
Предметом дослідження макроекономіки є:
рівень запасів на окремому підприємстві.
встановлення відносних цін на ринку факторів виробництва.
визначення оптимального обсягу виробництва в умовах досконалої
конкуренції.
вплив фіскальної політики на економічне зростання.
Основними суб’єктами в макроекономіці є:
Національний банк України, Міністерство економіки України.
домогосподарства, приватні підприємства.
державні підприємства.
приватні підприємства.
Ринкова вартість усіх готових виробів і послуг, що вироблені економікою
країни за даний період:
особистий дохід.
національний дохід.
валовий внутрішній дохід.
чистий продукт країни.
Відрахування на споживання капіталу – це:
чисті інвестиції.
амортизація.
чисті іноземні інвестиції.
фонди, що не можуть бути використані для закупівлі споживчих товарів.
Особистий дохід – це:
вартість вироблених за рік товарів та послуг.
дохід отриманий домогосподарствами протягом року.
увесь дохід, призначений для особистих витрат, після сплати податків.
ВВП мінус амортизація.
Вартість ВВП виражена в базових (незмінних) цінах це:
реальний ВНП.
номінальний ВВП.
номінальний ВНП.
реальний ВВП.
До екстенсивних факторів економічного зростання не відносяться:
збільшення числа зайнятих робітників.

зростання продуктивності праці.
розширення виробничих площ.
усі фактори є екстенсивними.
До інтенсивних факторів економічного зростання не відносяться:
використання досягнень науки та техніки.
розширення виробничих площ.
підвищення кваліфікації робітників.
зростання продуктивності праці.
Циклічний характер розвитку економіки проявляється.
у коливаннях економічної кон'юнктури, що мають періодичний характер.
у періодичних спадах ділової активності.
у періодичних підйомах ділової активності.
в усьому перерахованому.
Циклічний характер економічного розвитку характерний для:
для ринкової економіки.
для традиційної економіки.
для командно-адміністративної економіки.
для будь-якої економічної системи.
У період рецесії відбувається скорочення:
рівня заробітної плати.
величини підприємницького прибутку.
державних закупок товарів і послуг.
усі попередні відповіді правильні.
Інфляція виявляється:
у зростанні загального рівня цін і зростанні реальних доходів населення.
у зростанні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення.
у зростанні реальних та номінальних доходів населення.
тільки у зростанні загального рівня цін без зміни реальних доходів.
Купівельна спроможність грошей в умовах інфляції:
знижується.
підвищується.
не змінюється.
може і підвищуватися, і знижуватися.
Якщо зростання цін на товари не перевищує 5 % у рік та ціни різних
товарних груп відносно одне одного не змінюються, то це:
гіперінфляція.
галопуюча.
повзуча.

подавлена.
Хто з указаних громадян безробітний?
студент, який хотів би працювати, але ще не почав пошуки роботи.
студент, який домовився приступити до роботи через місяць і припинив
пошуки.
людина яка шукала роботу, але припинила пошуки, очікуючи кращих часів.
людина, яка втратила роботу три місяці тому і до сих пір продовжує пошуки
роботи.
До безробітних відповідно до Закону України «Про зайнятість в Україні»
відносяться:
економічно активне населення.
самодіяльне населення.
громадяни, які самостійно шукають роботу і не зареєстровані в службі
зайнятості.
працездатні громадяни, які зареєстровані на біржі праці і шукають роботу.
Структурне безробіття – це:
безробіття, пов’язане з добровільною зміною найманими працівниками
місця роботи.
безробіття, викликане циклічним скороченням виробництва.
безробіття, викликане невідповідністю професійної підготовки робочої сили
структурі виробництва.
безробіття, яке охоплює молодь.
Фрикційне безробіття – це:
безробіття, викликане невідповідністю професійної підготовки робочої сили
структурі виробництва.
безробіття, викликане циклічним скороченням виробництва.
безробіття викликане сезонними коливаннями попиту на робочу силу.
безробіття, пов’язане з добровільною зміною найманими працівниками
місця роботи.
Що не є функцією центрів зайнятості?
реєстрація безробітних.
створення робочих місць шляхом розширення інвестицій.
працевлаштування безробітних.
професійна орієнтація робітників.
Державний бюджет - це:
план доходів і витрат держави.
усі джерела доходів держави.
усі статті державних витрат.
усі відповіді невірні.

Із перелічених понять виключіть те, яке не має відношення до державного
бюджету:
державні витрати.
позабюджетні кошти.
бюджетний дефіцит.
державні доходи.
Дефіцит державного бюджету виникає, коли:
збільшуються державні видатки.
зменшуються податки.
скорочується державний борг.
державні видатки перевищують надходження від податків.
Профіцит державного бюджету – це
перевищення витрат над доходами.
перевищення доходів над витратами.
рівність доходів та витрат.
від’ємне сальдо доходів та витрат.
Податок, який вираховується у відсотках від вартості продукції, яка додана
на кожному етапі її виробництва, обміну чи перепродажу, називається:
акцизом.
податком на майно.
прибутковим податком з громадян.
податком на додану вартість.
Іпотечний банк – це банк:
який займається емісійно-інвестиційними операціями.
який займається зовнішньоекономічними операціями.
який видає кредити під заставу нерухомості.
який займається кредитуванням сільського господарства.
На думку прихильників протекціонізму торговельні бар’єри потрібні для:
запобігання демпінгу.
збільшення внутрішньої зайнятості.
захисту молодих галузей від іноземної конкуренції.
збалансування платіжного балансу країни.
Міжнародною організацією, яка регулює та встановлює правила світової
торгівлі, є:
Організація Об’єднаних Націй.
Світова організація торгівлі.
Міжнародний Валютний Фонд.
Співтовариство Незалежних Держав.

Термін “невидима рука ринку” вперше використав:
Ф. Кене.
Д. Рікардо.
А. Сміт.
К. Маркс.
Хто першим увів у користування термін "політична економія"?
Ф.Кене.
А.Монкретьєн.
Арістотель.
А.Сміт.
Хто з економістів виступав за активізацію ролі держави в економіці?
В. Петті.
А. Сміт.
Д. Кейнс.
М.Фрідман.
Що з перерахованого вивчає мікроекономіка:
виробництво в масштабі усієї економіки.
чисельність зайнятих у господарстві.
загальний рівень цін.
мінімальний рівень зарплати в Україні.
До дійових осіб економіки не належить:
металургійний комбінат.
економічний факультет.
перукарня.
сім’я Петренків.
Які потреби становлять основу "піраміди А.Маслоу"?
самореалізація.
фізіологічні.
намагання уникнути ризику.
потреби у визнанні.
Благо, яке доступне для користування багатьом суб’єктам є:
приватне благо.
суспільне благо.
загальний ресурс.
природна монополія.
Нерозроблене родовище нафти є прикладом:
природних ресурсів.
факторів виробництва.

капіталів.
послуги.
Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:
наявність натурального виробництва.
наявність ринкового та державного регулювання економіки.
поєднання ручного і машинного виробництва.
домінуючий характер приватної власності.
Закон попиту, якщо ціни зростають, а інші рівні незмінні, проявляється:
в зростанні попиту.
в зниженні попиту.
в зростанні обсягів попиту.
в зниженні обсягів попиту.
Закон пропозиції передбачає, що:
перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни.
якщо витрати у виробників знижуються, то вони випускають більше
продукції.
крива пропозиції має позитивний нахил.
якщо ціна товару знижується, то обсяги пропозицій спадають.
Продаж товарів за штучно заниженим цінами називається:
монополією.
цінова дискримінація.
демпінг.
консалтинг.
Дивіденд - це:
вид послуги.
грошовий інструмент.
частина прибутку корпорації.
вид податку.
Інвестор - це:
особа, яка реєструє випуск цінних паперів.
особа, яка випускає цінні папери.
особа, яка купує інвестиційні цінні папери.
особа, яка є депозитарієм цінних паперів.
Освоєння нової продукції, це функція підприємця:
ресурсна.
управлінська.
інноваційна.
ризику.

Суб'єктами пропозиції на ринку капіталу є домашні господарства. В якій
формі вони його надають:
землі.
будівель та споруд.
грошей.
сировини.
Предметом дослідження макроекономіки є:
рівень запасів на окремому підприємстві.
встановлення відносних цін на ринку факторів виробництва.
визначення оптимального обсягу виробництва в умовах досконалої
конкуренції.
вплив фіскальної політики на економічне зростання.
Номінальний ВВП вимірюється в цінах:
експортних.
+ринкових поточних.
імпортних.
базових.
Вартість ВВП виражена в базових (незмінних) цінах це:
реальний ВНП.
номінальний ВВП.
номінальний ВНП.
реальний ВВП.
До екстенсивних факторів економічного зростання не відносяться:
збільшення числа зайнятих робітників.
зростання продуктивності праці.
розширення виробничих площ.
усі фактори є екстенсивними.
До інтенсивних факторів економічного зростання не відносяться:
використання досягнень науки та техніки.
розширення виробничих площ.
підвищення кваліфікації робітників.
зростання продуктивності праці.
Інфляція виявляється:
у зростанні загального рівня цін і зростанні реальних доходів населення.
у зростанні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення.
у зростанні реальних та номінальних доходів населення.
тільки у зростанні загального рівня цін без зміни реальних доходів.
Купівельна спроможність грошей в умовах інфляції:

знижується.
підвищується.
не змінюється.
може і підвищуватися, і знижуватися.
Крива виробничих можливостей ілюструє можливості виробництва, як
правило:
довільної кількості благ.
декількох благ.
двох благ.
одного блага.
Мікроекономіка вивчає, як ринковий механізм визначає:
лише ціни товарів.
лише ціни послуг.
лише ціни економічних ресурсів.
будь-які ціни.
Що є підставою набуття громадянства України?
взяття на утримання непрацездатного громадянина України
прийняття до громадянства
одруження з громадянином України
переїзд в Україну на постійне місце проживання
Як називається особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства
не вважає своїм громадянином?
іноземець
підданий
апатрид
біпатрид
Ким є Президент України?
найвищою посадовою особою в державі
главою виконавчої влади
главою держави
представником Українського народу
Який громадянин України може бути обраний Президентом України?
досяг тридцяти п’яти років
має вищу освіту
вільно володіє іноземною мовою
народився на території України
Який державний орган є координаційним органом з питань національної
безпеки і оборони при Президентові України?

Служба безпеки України
Генеральний штаб Збройних Сил України
Міністерство оборони України
Рада національної безпеки і оборони України
Ким згідно Конституції України є Президент України?
главою виконавчої гілки влади
главою законодавчої гілки влади
найвищою посадовою особою
гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України
Ким згідно Конституції України є Президент України?
Головою Конституційного Суду України
Головою Верховної Ради України
гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і
громадянина
главою Кабінету Міністрів України
Який громадянин України може бути обраний Президентом України?
має досвід правозахисної діяльності
має вищу юридичну освіту
проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років
є народним депутатом України
Який громадянин України може бути обраний Президентом України?
проживає в Україні протягом останніх двадцяти років
володіє державною мовою
досяг п’ятдесяти років
має вищу юридичну освіту
Які акти має право видавати Президент України?
закони, постанови
постанови та розпорядження
укази і розпорядження
декрети, рішення
Що з перерахованого є однією із основних форм безпосередньої демократії в
Україні?
вибори
участь у політичних партіях
участь у формуванні органів публічної влади
оскарження дій посадових осіб
Які громадяни України на виборах та референдумах не мають права голосу?
що вчинили злочин проти миру та безпеки людства

визнані судом недієздатними
притягнені до відповідальності за неналежне виконання свої політичних
обов’язків перед державою
всі громадянин України мають право голосу
На протязі якого терміну повинен проживати в Україні громадянин, що має
намір стати народним депутатом України?
постійно
на час виборів
протягом останнього року
протягом останніх 5 років
Яка мова в Україні визнається державною?
українська
українська та російська
українська та мова національних меншин, визначена відповідно до Закону
України «Про засади державної мовної політики»
українська та регіональна мова, визначена відповідно до Закону України
«Про засади державної мовної політики»
Що відноситься до державних символів України?
територія України
Державний Гімн України
український народ
грошова одиниця – гривня
Як Конституція України визначає українську державу за формою
державного устрою?
конфедеративною державою
федеративною державою
унітарною державою
суб’єктом федерації
На яких засадах здійснюється організація державної влади?
на засадах єдності державної вади
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову та муніципальну
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову та контрольнонаглядову
Коли була прийнята Конституція України?
16 липня 1990 року;
24 серпня 1991 року;
1 грудня 1991 року
28 червня 1996 року

Яке місто в Україні наділене спеціальним статусом?
Одеса
Харків
Київ
Львів
Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України?
16 липня 1990 р.
24 серпня 1990 р.
16 липня 1991 р.
24 серпня 1991 р.
Який нормативно-правовий акт має найвищу юридичну силу в Україні?
Конституція України
рішення всеукраїнського референдуму
Регламент Верховної Ради України
рішення Конституційного Суду України
Коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України?
28 червня 1990 р.
24 серпня 1990 р.
24 серпня 1991 р.
1 грудня 1991 р.
Яка кількість народних депутатів складає конституційний склад Верховної
Ради України?
300
350
450
500
Згідно з Конституцією України главою держави є:
Голова Конституційного Суду
Президент України
Прем’єр-міністр
Голова Верховної Ради
Народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який:
не молодший 25 років
досяг 21 року
досяг 30 років
не старший 65 років
Законодавчим органом в Україні є :

Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Президент України
Національний банк України
Кандидат у Президенти повинен проживати в Україні протягом останніх:
5 років
10 років
35 років
від народження
Цивільним законодавством регулюються:
засади шлюбу
особисті немайнові та майнові відносини
державне управління
засади судочинства
Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо в
місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування
протягом:
одного року
трьох років
шести місяців
двох років
Цивільна правоздатність фізичної особи виникає:
з 15 років
з повноліття
у момент її народження
з 14 років
Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється:
піклування
опіка
нагляд медичних установ
нагляд органів УМВС
Юридична особа вважається створеною з дня її:
розробки установчих документів
державної реєстрації
затвердження статуту
затвердження засновницького договору

Фізична особа може оголошена судом померлою якщо у місці її
постійного проживання немає відомостей про місце її перебування
протягом:
одного року
трьох років
семи місяців
чотирьох років
Суб’єктом правовідносин може бути:
особа без громадянства
правовий акт
право
держава
Форма державного правління, при якій державна влада зосреджена цілком
або частково в руках однієї особи, передається в спадщину, не залежить від
населення:
монархія
республіка
федерація
унітарна
Закон – це:
правило яке треба виконувати
нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної влади
(парламенту) або народу, який приймається в особливому порядку, регулює
найважливіші суспільні відносини, виражає волю, інтереси більшості
населення, має найвищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових
актів, загальнообов'язковий для всього населення і держави та охороняється
державною владою
це документ, у якому містяться вимоги до громадян країни або їх права, який
опубліковано
це документ, який надає людині певні права та накладає певні обов’язки
Якою може бути держава за формою державного правління?
конфедерація
республіка
федерація
імперія
Виберіть із зазнасеного різновид спадкування:
за рішенням селищної ради
за заповітом
за домовленістю
за рішенням суду

Який орган має право визнати особу винною у вчиненні злочину?
прокуратура
комісія у справах неповнолітніх
суд
Служба Безпеки України
Що є основним джерелом кримінального права України?
укази Президента України
Кримінально-процесуальний кодекс України
Кримінальний кодекс України
постанови Верховної Ради України
Як називається особа, один із співучасників злочину, яка схилила інших до
вчинення злочину?
підмовник
підсобник
організатор
виконавець
Умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину називається:
підмовництвом до злочину
виконанням злочину
співучастю у злочину
рецидивом злочинів
Як називається особа, один із співучасників злочину, яка сприяла вчиненню
злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод?
організатор
підсобник
підмовник
виконавець
У якому з наведених нижче пунктів передбачено один із видів кримінальних
покарань?
звільнення з роботи
адміністративний арешт
штраф
громадська догана
Як називається у кримінальному праві України неспроможність особи
усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної
хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого
хворобливого стану під час вчинення цією особою суспільне небезпечного
діяння?

протиправність
необережність
неосудність
винність
Найбільш адекватно сутність управління визначається терміном:
діяльність
узгодження
вплив
організація
Для державного управління об'єктом управління є:
політична система
суспільство
економічні відносини
форма державної діяльності
Виходячи з теорії управління, управлінська діяльність може бути визначена
як:
сукупність дій для реалізації цілей і функцій держави
набір навиків, умінь, способів, засобів, доцільних вчинків і дій людини у
сфері управління, вироблених історичним досвідом, науковим знанням і
талантом
сукупність форм і методів, спрямованих на вироблення і практичну
реалізацію управлінських рішень
взаємоузгодженість дій людей у процесі досягнення спільних цілей
Принципи державного управління – це:
закономірності, відносини, взаємозв'язки, керівні засади, на яких ґрунтується
його організація і які можуть бути сформульовані в певні правила
конкретні, управлінські за своїм змістом відносини
накази, розпорядження та інші нормативні документи, що надходять від
суб'єкта управління
цілі, функції, інтереси держави та її суб'єктів
Державний лад – це:
будівництво держави та її устрій
політичний механізм і відповідна політична функція держави
економічний механізм і відповідна економічна функція держави
сукупність загальних принципів, закріплених законодавством держави щодо
організації державної влади та здійснення владних повноважень
Сутність зовнішнього контролю в системі державного управління полягає в
тому, що він здійснюється:

у вигляді спостереження і регулювання діяльності державних організацій з
метою полегшення та покращення виконання організаційних завдань
у формі різноманітних перевірок з метою виявлення відповідності
здійснюваних витрат попередньо затвердженим кошторисам
щодо організаційно не підпорядкованих об'єктів з приводу вирішення
питань, які стосуються багатьох галузей управління
за діяльністю організацій, які перебувають в адміністративній
підпорядкованості, у вигляді інспектування з метою розкриття порушень та
вдосконалення методів діяльності
Державне управління поширює свій вилив:
на політичні партії
все суспільство
відносини між бізнесовими структурами
приватні відносини громадян
Економічна функція держави полягає:
у забезпеченні прав і свобод кожної людини
у підтриманні суверенітету держави
у створенні передумов, необхідних для ефективної економічноїдіяльності
суспільства
у забезпеченні цілісності та збереженні існуючого суспільного ладу
Роз'яснення і популяризація цілей державного управління належать до:
адміністративних методів управління
соціально-політичних методів управління
морально-етичних методів управління
економічних методів управління
Чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються певною посадовою
особою чи структурним підрозділом (службою) апарату управління у процесі
своєї діяльності – це:
функції державного управління
методи менеджменту
принципи управління
закони управління
Форма державного устрою – це:
сукупність методів і прийомів державного керівництва суспільством
спосіб територіально-політичної організації держави
організація вищих органів влади
спосіб централізації управління
За характером впливу на господарську діяльність її суб’єктів методи
державного регулювання поділяються на:

адміністративні, економічні, захисні, допоміжні
адміністративні, економічні, фінансові, соціальні
фінансові, економічні, грошові, податкові
соціальні, економічні, захисні, грошово-кредитні
Застосування адміністративних засобів державного регулювання економіки:
забезпечує високі темпи економічного зростання
зміцнює національну валюту
є головним інструментом виконання середньострокових
загальногосподарських державних програм
коригує ринковий механізм там, де економічними засобами регулювання
коригувати його неможливо або неефективно
Державне регулювання економіки – це:
врівноваження попиту і пропозиції на ринку
створення правових, економічних і соціальних передумов розвитку
господарства
задоволення потреб національних товаровиробників
забезпечення ефективності виробництва
Регіональне управління – це:
прийняття управлінських рішень, спрямованих на інвестиційну діяльність
регіону
виявлення закономірностей регіонального розвитку
процес розробки, обґрунтування, затвердження та реалізації управлінських
рішень, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку
регіону
процес розробки стратегії соціального та економічного розвитку регіону
Регулювання регіонального розвитку здійснюють на основі:
реалізації стратегії економічного і соціального розвитку регіону
удосконалення процесу управління регіональним розвитком
здійснення заходів регіональної економічної політики
формування законодавчої бази, що регламентує процес економічного й
соціального розвитку регіону
До основних функції регіонального управління належать:
визначення рівня економічного й соціального розвитку регіону, аналіз
існуючої ситуації та прогнозування
організація регіонального управління і мотивація регіонального розвитку
контроль процесу економічного й соціального розвитку регіону та
регулювання регіонального розвитку
усі разом
Місцеве самоврядування – це :

право територіальних спільнот громадян вирішувати значну частину
місцевих справ і управляти територією
територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення
безпосередньо або через держанні і громадські органи питань місцевого
життя
гарантоване державою право і реальні здатність територіальної громади
самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України
здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину
місцевих справ і управляти нею, діючи на свою відповідальність в інтересах
місцевого населення
Погодження діяльності різних структур державного механізму для
досягнення загальних цілей і завдань держави – це:
централізація
координація
кооперація
систематизація
Принципом управління, згідно з яким керівник організації приймає
управлінські рішення, беручи на себе особисту відповідальність та контроль
за їх виконанням, є:
єдність влади
єдиноначальність
централізація
підпорядкованість
До адміністративних методів державного регулювання економіки належать:
норми і нормативи
податкові пільги
регулювання конкуренції
забезпечення паливними і природними ресурсами
Джерелом влади в демократичному суспільстві є:
парламент
президент
народ
політична еліта
Державна влада – це:
здатність зацікавленої групи людей здійснювати економічними засобами
вплив на діяльність окремих елементів суспільства
реальна здатність соціальної групи проводити свою волю, що визначається у
кінцевому рахунку об'єктивними потребами та інтересами

вид публічної влади, що здійснюється державою та її органами, здатність
держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей та діяльність
об'єднань, що знаходяться на її території
економічні відносини панування та підлеглості між суб'єктами
господарювання в ході комбінування економічних ресурсів у процесі
виробництва і привласнення наслідків господарської діяльності
У своєму здійсненні державне управління спирається:
на владу – організовану силу суспільства, здатну до примусу
діяльність громадських організацій і рухів
суспільний сектор
підтримку міжнародних організацій
Мета поділу державної влади полягає:
у запобіганні концентрації влади в одному органі
реалізації механізму децентралізації управління
формуванні нових управлінських структур
регламентації обов'язків державних службовців
Державний орган – це:
суб'єкт господарювання, що здійснює економічну діяльність на основі
державної власності
установа, метою функціонування якої є надання соціальних і духовних
послуг
одинична структура влади, формально створена державою для здійснення
закріплених за нею її цілей і функцій
державна організація, що здійснює організаційні функції у різних сферах
суспільного життя
Бюджет – це:
план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення
функцій, які здійснюють органи державної влади протягом бюджетного
періоду
всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі,
справляння яких передбачено законодавством України (включаючи
трансферти, дарунки, гранти)
кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених
відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми
боргу й повернення надмірно сплачених до бюджету сум
усе разом
Службовий етикет – це:
прагнення бути приємним і корисним
форма взаємовідносин між людьми, сутність яких – доброзичливість,
бажання добра іншій людині

це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному
спілкуванні в конкретній організації
глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.
Державний апарат – це:
сукупність органів державної влади і державних установ
сукупність державних службовців, які працюють у державних органах і
наділені владними повноваженнями
структура органу державної влади
система органів державної влади, їх підрозділів і посад, взятих в єдності і
взаємозв'язку, з допомогою яких здійснюється державна влада, завдання та
функції відповідної держави
До основних критеріїв спеціальної соціальної ефективності державного
управління належать:
рівень продуктивності праці
рівень демократизму управлінської діяльності
цілеорієнтованість організації і функціонування державно-управлінської
системи
відповідність діяльності державного органу його компетенції
Основним критерієм загальної соціальної ефективності державного
управління є:
стиль функціонування державно-управлінської системи
рівень життя населення порівняно зі стандартами розвинутих країн
законність рішень і дій органів державного управління
рівень демократизму управлінської діяльності
До моделей розподілу функцій із надання послуг між центральними
органами влади і муніципалітетами відносять:
модель дуалізму, модель співпраці, модель тиску
модель партнерства, модель співробітництва, модель державних трансфертів
європейську модель, американську модель, азійську модель
модель відносної автономії, модель представництв, модель взаємодії
Правовий статус органу державної влади – це:
повноваження
делегування повноважень державного органу
завдання, цілі, компетенція, відповідальність, порядок формування та
процедури діяльності державного органу
підпорядкованість державного органу
Громадянське суспільство – це:
сукупність громадян держави

сукупність індивідів, які існують під жорстким державним контролем
держави
спільнота вільних індивідів і відносин між ними, поза сферою державного
втручання
спільнота вільних індивідів, що проживають на території певної держави
Обмеження, які встановлені при проходженні державної служби передбачені:
Законом України “Про виконавче провадження”
Законом України “Про підприємництво”
Положенням про Національне агентство з питань державної служби
Законами України “Про засади запобігання і протидії корупції” і “Про
державну службу”
У яких містах України утворюються міські державні адміністрації?
у містах Києві і Севастополі
у всіх обласних центрах
у містах з населенням більше 50000 мешканців
у містах з Магдебурзьким правом
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється:
шляхом опублікування в журналах “Офіційний вісник України”, “Відомості
Верховної Ради України” та газеті “Урядовий кур’єр”
шляхом підписання їх Президентом України
через телебачення і радіо
шляхом включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів із
зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду
Зазначте завершальну стадію законотворчого процесу:
обговорення законопроекту
законодавча ініціатива
оприлюднення закону
прийняття закону
Орган місцевого самоврядування Рада в межах своїх повноважень приймає
нормативні та інші акти у формі:
розпорядження
наказу
рішення
указу
Визначте, які акти видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх
повноважень?
постанови і розпорядження
рекомендації та рішення
декрети і рішення

накази й інструкції
Президент України є:
главою держави
найвищою посадовою особою і главою виконавчої влади
главою держави і главою виконавчої влади
слугою народу України
До видів державного контролю належить:
контроль мас-медіа
громадський контроль
парламентський контроль
міжнародний контроль
Прообразом сучасних політичних партій, який організаційно не сформувався
як суб’єкт публічної політики, вважаються…
Протопартії
Квазіпартії
Псевдопартії
Кланові клуби
Для якого типу партійної системи, за Дж. Сарторі, характерним є існування
кількох партій, одна з яких упродовж тривалого часу перемагає на виборах і
одноосібно формує уряд?
Однопартійна система
Партійна система з домінуючою партією
Партійна система з партією гегемоном
Атомізована партійна система
Який тип партійної системи, за Дж. Сарторі, характеризується наявністю
багатьох маловпливових і нечисельних партій?
Партійна система поміркованого плюралізму
Атомізована партійна система
Партійна система крайнього плюралізму
Молекулярна партійна система
Хто ввів у науковий обіг поняття «парадигма»?
Т. Парсонс
Т. Кун
Б. Рассел
М. Вебер
Учення про цінності, сенс життя та майбутнє людського роду – це…
Онтологія
Епістемологія

Гносеологія
Аксіологія
Хто ввів у науковий обіг поняття «верифікація»?
О. Конт
М. Вебер
К. Поппер
Б. Рассел
Який тип легітимної влади не виділяв М. Вебер?
Раціональна
Інституціональна
Традиційна
Харизматична
Який напрям наукової теорії започаткували представники «Віденського
кружка»?
Біхевіоралізм
Інституціоналізм
Лібералізм
Позитивізм
Політична і моральна філософія, яка вважає користь основою моральності та
критерієм людських поступків називається:
Лібертаризм
Консерватизм
Егалітаризм
Утилітаризм
Хто є автором теорії справедливості?
І. Бентан
Дж. С. Мілль
Дж. Роулз
Ф. фон Хайєк
Течія у сучасному лібералізмі, яка робить акцент на правах і свободах
індивіда, формується під впливом общини, а державі при цьому відводиться
мінімальна роль називається:
Анархізм
Утилітаризм
Комунітаризм
Лібертаризм
Хто ввів у науковий обіг поняття «фальсифікованість»?
Б. Рассел

Ч. Мерріам
К. Поппер
М. Вебер
Анклав, у міжнародному праві – це…
Відчужена територія
Автономний район
Вільна економічна зона
Територія держави, оточена з усіх сторін територіями інших держав
Що таке Римський клуб?
Організація, що займається дослідженням глобальних проблем
Міжнародна релігійна миротворча організація
Конференція глав держав і еліти бізнесу з економічних питань
Феміністське об’єднання
Географічний детермінізм – це…
Наукове вчення, відповідно до якого політичний розвиток суспільства
детермінується насамперед суб’єктивними факторами
Наукове вчення, відповідно до якого розвиток людського суспільства
повністю або переважно визначається факторами фізико-географічного
середовища
Наукове вчення, відповідно до якого політичний розвиток суспільства
детермінується насамперед об’єктивними факторами
Наукова теорія про об’єктивні переваги народів помірного поясу над
північними та південними народами
«Географічну вісь історії» Х. Маккіндер розташовував у…
Західній Європі
Південно-Західній Азії
Центрі Євразії
Східній Азії
«Чорною дірою» у Євразії американський політолог З. Бжезинський
визначив:
Китай
Росію
Україну
Казахстан
«Холодна війна» тривала у…
1922 – 1939 рр.
1946 – 1989 рр.
1939 – 1945 рр.
1985 – 1991 рр.

Висловлювання, яке часто цитується політиками у роки «холодної війни» –
«Радянський Союз – це імперія зла», належить:
Мао Цзедуну
Де Голлю
Р. Рейгану
Г. Трумену
Хто або що з переліченого НЕ може бути актором політичного процесу?
Групи інтересів
Політичні інститути
Політична культура
Окремі індивіди
Миттєва поява в певному місці певної кількості людей, які діють за певним
сценарієм, проте їх дії не є задалегідь відпрацьованими та скоординованими
називається…
Флеш-мобом
Перфомансом
Хеппенінгом
Вуличним PR-маневром
Г. Алмонд та С. Верба визначають політичну культуру як…
Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно основних акторів
політичної системи. Вона є суб’єктивною сферою, що лежить в основі
політичних дій і надає їм значення
Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно політики, притаманних
членам політичної системи. Вона є суб’єктивною сферою, що лежить в
основі політичних дій і надає їм значення
Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно політики, притаманних
основним суб’єктам політики. Вона є суб’єкт-об’єктною сферою, що лежить
в основі політичних дій і надає їм значення.
Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно політичної системи.
Вона є суб’єктивною сферою, що лежить в основі політичних дій і надає їм
значення.
Яка із вказаних характеристик відповідає патріархальній політичній
культурі?
Шанобливе ставлення до старших
У політиці беруть участь тільки особи старшого віку
Орієнтації на місцеві цінності – громаду, рід, клан, плем’я
Пряма передача політичного досвіду від старшого покоління до молодого
Яка базова характеристика підданської політичної культури?
Орієнтація на політичні авторитети
Прагнення впливати на політичну систему

Пасивне ставлення до політичної системи
Орієнтація на політичні інститути
Виберіть із наведених нижче характеристик ту, яка відповідає активістській
політичній культурі:
Орієнтація на активну діяльність держави
Орієнтація на активне включення індивідів в політичне життя, прагнення
вплинути на політичну систему з метою реалізації особистих і групових
інтересів
Орієнтація на активну неучасть у політичному житті
Орієнтація на активне протистояння з політичною системою і протидію владі
Функція політичної культури, що сприяє відтворенню суспільно-політичних
відносин даної системи з усіма притаманними їй суперечностями, отримала
назву…
Виховної
Репродуктивної
Мобілізаційної
Комунікативної
Хто вперше вводить поняття «соціологія»?
Г.Спенсер
Р. Мертон
О.Конт
К.Маркс
У який із цих періодів соціологія сформувалась як наука?
ХХ ст.
ХІІ-ХІІІ ст.
ХVІІІ ст.
+ХІХ ст.
Хто з соціологів був засновником натуралістичного напрямку в соціології?
К.Маркс
Г.Спенсер
М.Вебер
Г.Зіммель
Хто з соціологів розглядав суспільство з точки зору класових антагонізмів?
К.Маркс
М.Вебер
Е.Дюркгейм
Г.Тард
Що таке статусний набір?

Становище індивіда, яке він займає у своїй соціальній групі
Сукупність усіх позицій, що займає індивід у суспільстві
Положення індивіда, яке він отримав від народження
Сукупність усіх ролей, які індивід виконує у соціальній групі
Хто з соціологів ввів поняття «соціальної» аномії?
Р.Мертон
М.Вебер
Е.Дюркгейм
О.Конт
Якої підсистеми у суспільстві НЕ існує?
Політичної
Медичної
Економічної
Соціальної
Історично першою формою соціальної стратифікації виступає…
Рабство
Станова
Кастова
Класова
Які основні види соціальної мобільності існують?
Відкрита та закрита
Горизонтальна і вертикальна
Базова та другорядна
Реальна та формальна
Соціалізація особистості – це…
Вид девіації
Освоєння норм і традицій даного суспільства
Вид аномії
Вид адаптації
Якого ріня культури не існує?
Молодіжна культура
Масова культура
Традиційна культура
Вертикальна культура
Державне управління відноситься до класу…
Управління технічними системами
Управління соціальними системами
Управління біологічними системами

Управління громадською думкою
Засади чіткої підпорядкованості та субординації нижчестоячих органів
вищестоячим є змістом ознаки:
Організуючий характер державного управління.
Ієрархічність державного управління.
Універсальність державного управління.
Виконавчо-розпорядчий характер державного управління
Кабінет Міністрів України реалізовує…
Наглядову владу
Законодавчу владу
Судову Владу
Виконавчу владу
Кабінет Міністрів України (Уряд України) у системі органів виконавчої
влади є…
Головним органом
Визначальним органом
Найголовнішим органом
Вищим органом
Кабінет Міністрів України відповідальний перед…
Населенням України
Політичними партіями України
Громадськими організаціями України
Президентом України і Верховною Радою України
Кабінет Міністрів України є…
Єдиноначальним органом
Колегіальним органом
Єдиноначальним та Колегіальним органом
Колегіальним та єдиноначальним органом
Посади членів Кабінету Міністрів України належать до:
Аполітичних посад
Політичних посад
Громадських посад
Громадських та аполітичних посад
Прем’єр-міністр України призначається на посаду…
Президентом України за поданням Верховної Ради України
Верховною Радою України за поданням Президента України
Президентом України
Конституційним Судом України

Президент України…
Обирається Верховною Радою України за погодженням із Кабінетом
Міністрів України
Обирається Верховною Радою України
Обирається громадянами України
Обирається населенням України
Президент України обирається терміном на:
3 роки
4 роки
5 років
6 років
Прем’єр-міністр України обирається…
Населенням України
Громадянами України
Міністрами Кабінету Міністрів України
Жодна із відповідей не вірна
Колегіальний орган – це:
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються колективно.
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються двома-трьома
особами.
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються трьома-чотирма
особами.
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються однією особою –
керівником.
Єдиноначальний орган – це:
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються колективно.
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються двома-трьома
особами.
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються трьома-чотирма
особами.
Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються однією особою –
керівником.
За ознакою «обсяг компетенцій» органи виконавчої влади поділяються на:
Органи загальної та спеціальної компетенції.
Органи широкої компетенції.
Органи вузької компетенції.
Колегіальні органи.
За критерієм «порядок прийняття управлінських рішень» органи виконавчої
влади поділяються на:

Первинні і вторинні.
Первинні та колегіальні.
Первинні та єдиноначальні.
Колегіальні та єдиноначальні.
Визнання інформації третім видом матерії є суттю теорії…
Постіндустріального суспільства
Інформаційного суспільства
Сучасного суспільства
Комунікації
Інформація, що циркулює в органах державної влади, політичних партіях,
комерційних і виробничих підприємствах, науковій сфері тощо називається…
Спеціальною
Офіційною
Публічною
Специфічною
Сукупність повідомлень про актуальні новини внутрішнього й міжнародного
життя, які розповсюджуються через ЗМК та орієнтують аудиторію у фактах,
явищах, процесах політичного економічного, наукового, соціального життя
суспільства – це…
Публічна інформація
Спеціальна інформація
Суспільно-політична інформація
Політична інформація
Періодичні друковані видання та інші форми розповсюдження інформації,
спрямовані на охоплення необмеженого кола осіб, соціальних груп, держав
тощо з метою оперативного інформування їх про події і явища в світі,
конкретній країні, певному регіоні; а також на виконання спеціальних
соціальних функцій – це…
Засоби масової комунікації
Засоби інформації
Канали інформації
Засоби масової інформації
Пропаганда, яка посилається на офіційні джерела (наприклад, на інформацію
урядових органів), є…
Білою
Сірою
Чорною
Червоною
Сугестія (лат. suggestio)– це…

Cпосіб впливу, заснований на некритичному сприйнятті людиною
отримуваної інформації
Cпосіб впливу, заснований на критичному сприйнятті людиною отримуваної
інформації
Cвідоме приховування інформації
Інформаційна атака на особистість
Процес, при якому політичне життя, переміщається в символічний простір
засобів масової інформації називається…
Комунікативним
Інформаційним
Медіатизацією політики
Політизацією медіа
Форма боротьби сторін, яка полягає у використанні спеціальних (політичних,
економічних, дипломатичних, військових та інших) методів, способів і
засобів для впливу на інформаційне середовище конфронтуючої сторони й
захисту власної в інтересах досягнення поставлених цілей називається…
Політикою
Виборами
Інформаційним протиборством
Пропагандою
Прибічниками патріархальної теорії походження держави є…
Е.Дюрінг, Л.Гумплович, К.Каутський
К. Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін
Платон, Аристотель, Р.Фільмер, М.Михайловський
Г.Гроцій, Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо
Нормативно-правовий акт – це:
Акт, що має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове
застосування, незалежно від строку його дії (постійний чи обмежений
певним часом) та характеру відомостей, що в ньому містяться
Акт, що породжує правові наслідки
Акт, що має неперсоніфікований характер і розрахований на постійне
неодноразове застосування
Акт, що має загальнообов’язковий характер і розрахований на неодноразове
застосування
Якщо останній день строку на вчинення відповідних дій органами влади
припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем його
закінчення є:
Цей день
Найближчий робочий день, що передує останньому дню строку
Наступний робочий день

День, визначений в рішенні органу влади
З прийняттям нового нормативно-правового акта…
Автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше
Автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше,
якщо інше не передбачено самим цим актом
Однопредметний акт, який діяв у часі раніше, скасовується лише, якщо це
прямо передбачено новим актом
Зупиняється однопредметний акт, який діяв у часі раніше
Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у
формі…
Декретів Кабінету Міністрів України
Постанов Кабінету Міністрів України
Розпоряджень Кабінету Міністрів України
Постанов або розпоряджень Кабінету Міністрів України
Яку концепцію походження держави відстоювали А.Августин, Ф.Аквінський
і Ж.Марітен?
Іригаційну
Патріархальну
Теологічну
Органічну
Прибічниками договірної теорії походження держави є…
Е.Дюрінг, Л.Гумплович, К.Каутський
К. Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін
Платон, Аристотель, Р.Фільмер, М.Михайловський
Г.Гроцій, Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо
Вищим органом у системі виконавчої влади України є…
Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Верховний і Конституційний Суди України
Яким терміном позначається історично визначений тип суспільства, який
ґрунтується на певному способі виробництва?
Держава
Політична система суспільства
Правова система суспільства
Суспільно-економічна формація
Якій формі правління властиві перераховані ознаки: поєднання в руках
президента повноважень глави держави і глави уряду; відсутність інституту

парламентської відповідальності уряду; позапарламентський метод обрання
президента; відповідальність уряду перед президентом?
Президентській республіці
Парламентсько-президентській республіці
Парламентській республіці
Президентсько-парламентській республіці
Гарантом Конституції України, прав і свобод людини є …
Народ України
Конституційний Суд України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Міжнародного
кримінального суду?
Французька
Німецька
Іврит
Італійська
Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Європейського суду з прав
людини?
Французька
Російська
Іспанська
Німецька
Право на життя належить до групи…
Екологічних прав
Культурних прав
Соціальних прав
Особистих прав
Група прав, яка в більшій мірі пов’язана з концепцією природних прав
людини – це…
Особисті права
Політичні права
Соціальні права
Економічні права
Коли Генеральна асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав
людини?
10 грудня 1946 року
10 грудня 1948 року
10 грудня 1956 року

10 грудня 1958 року
Документ, який називають «Основним законом» міжнародного
співтовариства – це…
Загальна декларація прав людини
Статут ООН
Міжнародний біль про права людини
Пакт про політичні та громадянські права
Формула принципу «негативної свободи» особистості – це…
Дозволено все, що не заборонено
Заборонено все, що не дозволено
Дозволено все, що закріплено
Заборонено все, що не відповідає закону
Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
право на життя належить…
Кожній людині
Кожній людині, окрім засуджених до довічного позбавлення волі
Кожній людині, окрім хворих на невиліковані хвороби
Виключно громадянам держав, що є учасницями Конвенції
Які з перелічених прав, що захищаються Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод, не підлягають жодним обмеженням і не
допускають жодних винятків?
Право на життя
Право на вираження своїх поглядів
Заборона катування
Право на свободу та особисту недоторканість
Яке з перелічених прав захищено Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод?
Право на щорічний відпочинок
Право на повагу до приватного життя
Право на працю
Право на життя ненародженої дитини
Яке з прав, що підлягають захисту на підставі Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, може підлягати законним обмеженням з
метою підтримання авторитету та безсторонності суду?
Право на справедливий суд
Право на повагу до приватного та сімейного життя
Право на вираження поглядів
Право на життя

Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного
життя?
Заборона вимоги оприлюднювати свої переконання
Право на повагу до кореспонденції
Право змінювати свої переконання
Заборона примусового позбавлення волі
Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як сторону при
розгляді справ Європейським судом з прав людини?
Генеральний прокурор України
Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Усі відповіді є правильними
Який інститут передбачає можливість відкликання депутата у разі не
виконання наказів виборців, вчинення інших дій, несумісних із депутатським
мандатом, а також підзвітність депутатів перед виборцями?
Вільний мандат
Партійний імперативний мандат
Народне представництво
Імперативний мандат
Мажоритарна виборча система – це…
Порядок визначення результатів голосування, коли обраним вважається
кандидат, який одержав на виборах більшість (абсолютну чи відносну)
голосів виборців
Система визначення результатів виборів, за якої депутатські мандати
розподіляються між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів
виборців у багатомандатному окрузі
Виборча система, в основі якої лежить принцип сполучення елементів
мажоритарного та пропорційного голосування
Виборча система, що базується на виборах за куріями
Що таке «виборча квота»?
Передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за
якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної
влади та місцевого управління (самоврядування)
Система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням складу
представницьких органів через вибори
Найменша кількість голосів необхідна для обрання кандидата, висунутого
партією чи виборчим об’єднанням
Загороджувальний бар’єр для партій
Що таке «виборче право»?
Обумовлена природою людини і суспільства система регулювання

суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні
нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і
забезпеченість можливістю державного примусу
Сукупність юридичних норм, що закріплюють права громадян обирати й
бути обраними в органи державної влади, а також право відкликання
виборцями обраних осіб, які не виправдали їхньої довіри
Система загальнообов’язкових, формально визначених норм, встановлених і
санкціонованих силою держави і спрямованих на регулювання поведінки
людей та їх колективів відповідно до прийнятих в даному суспільстві засад
соціально-економічного, політичного та духовного життя
Один із найдавніших інститутів конституційного права, форма
волевиявлення населення, процедура реалізації суверенітету народу.
Що таке «праймеріз»?
Демонстративне ігнорування демократичних правил, процедур, певної
регламентації при здійсненні політичних дій
Масовий, відкритий збройний виступ проти існуючої влади
Залучення політичною партією населення на підтримку своєї політичної
програми
Система попередніх виборів кандидата у президенти США
У чому полягає принцип прямого виборчого права?
Будь-який тиск на виборця щодо його волевиявлення заборонено законом
Виборці безпосередньо обирають депутатів (президента) шляхом
голосування за кандидатів
Ніхто не може бути примушений до участі чи не участі у виборах
Забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного
виявлення при голосуванні.
Як називають байдуже ставлення людей до здійснення своїх громадськополітичних прав, що найчастіше проявляється в їх ухиленні від участі у
голосуванні?
Абсентеїзм
Автаркія
Ротація
Референдум
Назвіть представників «класової теорії» походження держави:
Макіавеллі, Гамільтон
Маркс, Енгельс, Ленін
Михайловський, Бакунін
Спенсер, Марітен

Який із методів пізнання орієнтує дослідників на вивчення політики через
дослідження поведінки індивідів і груп, що виконують будь-яку політичну
діяльність?
Антропологічний
Емпіричний
Соціальний
Біхевіоральний
Вкажіть метод, що забезпечує розкриття спільних і відмінних рис
політичного життя різних епох, народів, країн:
Історичний
Антропологічний
Емпіричний
Компаративістський
На основі якого світогляду формувалась політична думка народів давнього
Сходу?
Наукового світогляду
Раціоналістичного світогляду
Первісного світогляду
Міфологічного світогляду
Яка головна мета Конфуція в суспільному плані?
+Забезпечення справедливості
Утвердження законності
Повернення втраченої рівноваги в державі і сім'ї
Забезпечення тисячолітнього миру
Кому належить дане твердження: «Без царя і батька — без держави і сім'ї —
людство повернулося би до тваринного світу»?
Конфуцій
Лао-цзи
Мо-дзи
Мен-цзи
Який із названих типів державного устрою за Платоном є найкращим?
Демократія
Аристократія
Тімократія
Олігархія
Що є критерієм поділу на правильні і неправильні форми держави за
Аристотелем?
Загальне благо
Законність

Кількість правлячих
Ефективність влади
Яка форма держави є найбільш правильною, за Аристотелем?
Демократія
Аристократія
Політія
Монархія
Як виникає держава за Ціцероном?
Держава виникає в результаті договору
Держава виникає в результаті завоювання
Держава виникає в наслідок втілення в життя ідеї держави
Держава виникає природним шляхом
Наслідком чого є, за Августином, всі соціальні, державні і правові установи і
положення?
Божественної волі
Природного розвитку
Свідомої діяльності людей
Прогресу людства
Що є визначальним для розвитку політичних вчень Середньовіччя?
Боротьба між світською та духовною владою за панівне становище
Боротьба селянства проти феодалів
Боротьба за національну незалежність поневолених народів
Боротьба аристократії за розширення своїх прав і привілеїв
Що, за Жаном Боденом, є головною ознакою, властивістю політичної влади?
Обов’язкова сила
Суверенний характер
Територіальність
Всезагальність
Яка з наведених дефініцій найбільш точно відтворює поняття «політика»?
Діяльність, спрямована на здобуття, використання і збереження політичної
влади
Діяльність, спрямована на досягнення високих стандартів соціального
забезпечення
Діяльність, спрямована на забезпечення ефективного управління економікою
Діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб
Яка із названих ідей характерна для політичної думки Стародавнього Сходу?
Пріоритету приватної власності
Ідеального правителя

Кращого державного устрою
Верховенства закону
Яка із названих ідей характерна для ліберально-просвітницького напряму
політичної думки?
Розподілу влади
Освіченого абсолютизму
Державного суверенітету
Досконалого морального порядку
Хто із мислителів уперше відстоював принцип відокремлення політики від
релігії та моралі?
Дж. Локк
Н. Макіавеллі
Ж. Боден
Ж. Руссо
Хто з мислителів права людини ставив вище за суверенітет народу?
Дж. Локк
Ж-Ж. Руссо
Ф. Гегель
Т. Гоббс
Яка форма легітимності, за Вебером, відповідає сучасному суспільству?
Традиційна
Харизматична
Учасницька
Раціонально-легальна
Найголовнішою ознакою влади є…
Панування однієї групи над іншими
Регулювання суспільного виробництва
Узгодження інтересів і дій різних соціальних верств
Контроль над життям людини
Автором праці «Теорія справедливості» є…
Карл Поппер
Фрідріх фон Гаєк
Джон Роулз
Володимир Ленін
Яке із наведених вчень започаткувало ідею патерналізму?
Конфуціанство
Легізм
Даосизм

Аристотелізм
Ідеї якої культурної епохи, за М. Вебером, стали «духом» капіталізму?
Античності
Відродження
Просвітництва
Реформації
Нову хвилю націоналістичних рухів, на сучасному етапі розвитку народів,
породжує…
Глобалізація
Персоналізація
Індивідуалізм
Колективізм
Поняттям «соціальна модернізація» позначається…
Перехід суспільства від родоплемінної організації до державної
Виникнення писемності
Перехід від традиційної цивілізації до індустріальної
Перехід від індустріальної до постіндустріальної цивілізації
Поділ суспільства на певні соціальні стани і верстви, який виражає соціальну
нерівність між ними, - це…
Соціальна мобільність
Соціальна адаптація
Соціальна аномія
Соціальна стратифікація
У сучасному суспільстві соціальною опорою демократії вважають…
Вищий клас
Маргіналів
Нижчий клас
Середній клас
Визначте, в якому судженні вірно відображається суть авторитарної
політичної системи і процесу політичної соціалізації?
Політична соціалізація відбувається поза контролем держави
Держава впливає на процес політичної тільки через деякі ЗМІ
Політична соціалізація повністю знаходиться під контролем
Політична соціалізація відсутня
Реляційні концепції характеризують владу як…
Реальний засіб примусу, як форма силового впливу
Властивість і атрибут макросоціальної системи

Відносини між двома партнерами, агентами, один із яких має вплив на
іншого
Здатність досягати поставлених цілей
Хто із дослідників вважав, що політичні рішення приймаються на основі
двох потоків інформації: зовнішнього і внутрішнього, а політичне управління
порівнював з пілотажем: визначення курсу відбувається на основі інформації
про рух об'єкта в минулому і місце розташування в теперішньому, а також по
відношенню до поставленої цілі?
Д. Істон
Г. Алмонд
Р. Даль
К. Дойч
Формою конформізму виступає…
Політична участь
Політичне відчуження
Політичне функціонування
Політична ідеологія
Що з переліченого не належить до «позитивних цінностей»?
Справедливість
Демократія
Свобода
Нігілізм
Авторитет – це…
Ресурс влади
Мотив влади
Об’єкт влади
Символ влади
Яка з умов НЕ обов’язкова для розвитку демократії та громадянського
суспільства?
Наявність компетентних громадян, які приймають усвідомлені політичні
рішення
Свобода слова
Вільні і чесні вибори
Сильна виконавча влада
Гегемонія – це…
Система ідей, що виражається у процесі комунікації
Сукупність світоглядних настанов, уявлень, поглядів, притаманних
особистостям чи групам
Влада або панування, здійснюване однією соціальною групою над іншою

Засіб маніпулювання громадською думкою
Соціальна держава па відміну від правової передбачає…
Плюралістичну демократію
Забезпечення високих соціальних стандартів за рахунок бюджету
Верховенство права
Всі відповіді правильні
Суб'єктами масової політики є…
Громадяни під час виборів, референдумів, мітингів, демонстрацій
Представники опозиції
Політичні партії
Окремі політичні і громадські лідери
Суб'єктами тіньової політики є…
Громадські організації
Клани
Політичні партії
Групи тиску
Що впливає на рівень сприйняття ідеї масами?
Тип політичного режиму
Форма державного устрою
Редукція ідеї
Форма політичного режиму
Яка із зазначених політичних ідеологій є науковою?
Комунізм
Лібералізм
Консерватизм
Ідеології не можуть бути науковими
В основі політичного реалізму лежать…
Інтерес та сила
Ідеальне суспільство та громадські організації
Вплив громадських організацій
Гуманізм
До політичного ідеалізму можна віднести…
Бажання впливати на політику за допомогою сили
Утопічні конструкції ідеального суспільства
Школу реальної політики
Небажання брати участь у політиці
Пацифізм є…

Формою політичного реалізму
Формою політичного плюралізму
Формою політичного ідеалізму
Бажанням впливати на політику за допомогою сили
Хто вперше увів у науковий обіг поняття «соціальний інститут»?
О. Конт
Г. Спенсер
Е. Дюргейм
П.Сорокін
Що є поштовхом до виникнення соціального інституту?
Бажання суб’єктів влади
Суспільна потреба
Дослідницька діяльність науковців
Революція
Процес становлення соціальних інститутів називається…
Функціоналізацією суспільства
Інституціоналізацією
Дезорганізацією
Соціалізацією
Яка із названих ознак не належить до характеристик бюрократичної
організації (за М.Вебером)?
Ієрархія
Правила
Самоорганізація
Традиція
Яке із визначень відноситься до поняття «політична влада»?
Це суб'єктивно зумовлені матеріальними потребами життя суспільства
відносини, в яких власник засобів виробництва підпорядковує своїм
інтересам інших учасників виробництва, причому робить не, керуючись саме
правом власника, що, звичайно, знаходить і своє правове закріплення
Влада, яка є спрямуванням творчих сил народу на реалізацію суспільно
значущих цінностей, зокрема, національної ідеї
Це відносини, породжені відмінністю соціально-структурних інтересів, що
призводить до створення суб'єкта і об'єкта влади, тобто до відносин
панування й підлеглості
Влада побудована на силі авторитету впливі одного або всіх членів сім'ї на
сімейну життєдіяльність відповідно до власних можливостей та ідеалів, в
основі яких лежать об'єктивовані суспільні потреби

Заперечення держави і влади взагалі, крайній індивідуалізм, нічим
необмежена свобода, заперечення великої приватної власності при
допущенні дрібної – ці риси є ознаками…
Анархізму
Радикалізму
Екстремізму
Лібералізму
Період часу, достатній для зміни кількості застосованої праці, але не
достатній для зміни кількості капіталу:
виробничий.
довготривалий.
короткотривалий.
миттєвий.
Довготривалий період — це відрізок часу, протягом якого:
усі фактори виробництва змінні.
усі фактори виробництва постійні.
фірма не може змінити розміри своїх споруд, але може змінити ступінь
завантаження машин і обладнання.
фірма може змінити розміри своїх споруд, але не може змінити кількість
машин і обладнання.
Що відбувається, коли сукупний попит спадає по відношенню до виробничих
можливостей економіки?
ціни зростають.
падає темп економічного зростання.
зростає обсяг інвестицій.
зростають податкові надходження до бюджету.
Економічний цикл характеризується:
падінням пропозиції.
зміною загального рівня цін.
зростанням рівня безробіття.
періодичним зростанням і падінням ділової активності.
Яка з фаз економічного циклу характеризується найвищим рівнем
зайнятості?
депресія.
піднесення.
криза.
пожвавлення.
Що в період спаду безпосередньо стимулюватиме економічне піднесення?
зростання безробіття.

скорочення доходів населення.
збільшення реальних інвестицій.
скорочення прибутків.
Людина, яка міняє роботу внаслідок зміни місця проживання, входить до
складу безробіття під назвою…
циклічне.
структурно-технологічне.
структурно-конюнктурне
фрикційне.
Яка політика найшвидше скоротить безробіття?
скорочення державних витрат на оборону.
збільшення податків.
зниження податків.
скорочення витрат на суспільні роботи.
Урядова політика щодо регулювання видатків і надходжень має назву:
експансіоністської політики.
монетарної політики.
+фіскальної політики.
політики розподілу доходів.
Уряд може зменшити податки з метою:
уповільнення економічного зростання.
скорочення інвестиційних витрат бізнесу.
збільшення споживчих витрат та стримування економіки.
збільшення споживчих витрат та стимулювання економіки.
Головною міжнародною організацією, яка регулює світову торгівлю, є:
ООН.
МВФ.
СОТ.
СНД.
Диференціація доходів населення - це:
неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників.
висока частка майнових доходів у структурі доходів населення.
співвідношення між мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією.
висока частка соціальних трансферів у структурі доходів населення.
Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі,
що:
внутрішня купівельна спроможність національної грошової одиниці
знизилась.

уряд підвищив ціну, за якою закуповуватиме золото.
уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу.
уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют.
Який з наведених факторів найімовірніше призведе до збільшення пропозиції
яблук?
зниження ціни на груші та мандарини.
несприятливі погодні умови в районах вирощування яблук.
підвищення попиту на банани.
підвищення врожаю яблук.
Прибуток дорівнює:
виручка мінус амортизація.
виручка мінус зарплата.
актив мінус пасив.
доходи мінус витрати.
Реальна заробітна плата – це:
сума грошей, отримана за виконану роботу.
кількість товарів та послуг, які можна придбати на гроші отримані за працю.
сума грошей, отримані на роботі і за збереження в банку.
сума грошей, отримана за роботу за підсумками року.
Додана вартість – це:
сума, на яку підвищились ціни за певний період.
вартість продукції, яка випущена понад план.
ринкова вартість виробленої продукції мінус вартість спожитих сировини та
матеріалів, що використані у виробництві.
чисті приватні інвестиції.
Гіперінфляція – це:
підвищення загального рівня цін.
зростання цін, викликане зростанням витрат виробництва.
зростання рівня цін на 1-2 % за день.
зростання рівня цін на 10-15 % щорічно.
До переваг ринку досконалої конкуренції можна віднести:
ефективність стимулювання НТП.
ефективність задоволення потреб споживачів.
ефективність розподілу ресурсів.
рівномірність розподілу доходів.
До непрямих податків відноситься:
акциз.
податок на майно.

корпоративний податок.
податок на дивіденди.
Безпосереднє виконання Державного бюджету здійснює:
Верховна рада.
Президент.
Міністерство економіки.
Міністерство фінансів.
Який показник найповніше характеризує рівень життя:
номінальні особисті доходи.
номінальні використовувані доходи.
натуральні доходи.
реальні використовувані доходи на душу населення.
Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на один з них викличе:
збільшення обсягу попиту на інший товар.
падіння обсягу попиту на інший товар.
зростання попиту на інший товар.
падіння попиту на інший товар.
Якщо ціна товару нижче точки перетину кривих попиту та пропозиції, то
виникає:
надлишок.
дефіцит.
зростання безробіття.
усі варіанти невірні.
Який фактор збільшує змінні витрати фірми?
підвищення орендної плати.
підвищення процентної ставки на банківські кредити.
підвищення заробітної плати робітників.
підвищення заробітної плати управлінського персоналу.
Політика «дорогих грошей» означає:
політику зменшення грошової маси в обігу та збільшення процентної ставки
банків.
зниження рівня процентних ставок банків.
політика збільшення грошової маси в країні.
операції центрального банку по закупівлі державних цінних паперів на
відкритому ринку.
Політика «дешевих грошей» означає:
політика збільшення грошової маси в країні та зменшення рівня банківського
відсотка.

підвищення рівня відсоткових ставок комерційних банків.
політика обмеження чи скорочення росту грошової маси в країні.
операції центрального банку по продажу державних цінних паперів на
відкритому ринку.
До центрального організаційно-правового рівня органів виконавчої влади
належать:
Кабінет Міністрів України та Президент України
Президент України та місцеві державні адміністрації
Місцеві державні адміністрації
Міністерства, державні комітети
До вищого організаційно-правового рівня органів виконавчої влади
належить:
Президент України
Кабінет Міністрів України
Місцева державна адміністрація
Міністерство
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу:
Опосередковано та без міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади
Безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади
Періодично через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
Опосередковано та періодично через міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади
Правові норми у державно-управлінській діяльності виступають:
Засобом регламентації системи виконавчої влади як у структурному, так і
функціональному аспектах
Засобом впливу на законодавчу владу
Засобом впливу на судову владу
Засобом впливу на законодавчу та судову владу
Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету
Міністрів України визначається:
Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.
Президентом України
Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
Прем’єр-міністром України
Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів
України; відставки Прем’єр-міністра України; смерті Прем’єр-міністра
України
Формування нового складу Кабінету Міністрів України
Уточнення складу Кабінету Міністрів України
Розширення складу Кабінету Міністрів України
Яке з вказаних завдань не входить до компетенції керівника державної
служби?
Призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад
Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної
служби
Виконує функції роботодавця для працівників державного органу, органу
влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, які не є державними
службовцями
Організовує функціональне обстеження органів виконавчої влади
Вкажіть основну ознаку державного управління:
Правова основа органів державної влади
Повноваження державних службовців
Владно-розпорядчий характер держу правління
Наявність форм і методів держуправління
Вкажіть основні методи професійного відбору на державну службу:
Конкурсний відбір
Призначення
Виборні посади
Всі відповіді вірні
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є:
Конституційний суд України
Верховний суд України
Апеляційний суд
Місцеві суди
Які суб’єкти не уповноважені на виконання державного фінансового
контролю?
Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів
Державна податкова служба та Державна фінансова інспекція
Місцеві державні адміністрації
Міністерство внутрішніх справ
Види адміністративного стягнення?
Попередження
Штраф

Конфіскація
Всі відповіді вірні
До державних службовців застосовуються такі види дисциплінарних
стягнень:
Зауваження
Догана, сувора догана
Звільнення з посади державної служби
Всі відповіді вірні.
Хто є членами Кабінету Міністрів України?
Прем’єр-міністр, депутати Верховної ради України, міністри
Президент України, Прем’єр-міністр, міністри
Прем’єр-міністр, міністри, голови державних комітетів
Прем’єр-міністр, міністри, голова НБУ, голова РНБУ
До відання Автономної Республіки Крим не належить:
Призначення виборів депутатів Верховної Ради АРК
Організація та проведення місцевих референдумів
Розроблення, затвердження та виконання бюджету АРК
Визнання статусу місцевості як курортів
Прокуратура України становить єдину систему на яку покладається:
Підтримання державного обвинувачення в суді
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативнорозшукову діяльність, дізнання,досудове слідство
Нагляд за додержанням зконів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах
Всі відповіді вірні
Хто не здійснює Судовий контроль?
Конституційний Суд України
Суди загальної компетенції
Асоціація суддів України
Верховний суд України
Який метод не входить до психологічних методів управління?
Соціальне прогнозування
Соціальне планування
Моральне стимулювання
Заохочення
На посаду державної служби категорії «Б» і «В» призначає (ЗУ«Про
державну службу» (2015р.):
Керівник державного органу

Керівник державної служби в державному органі
Керівник структурного підрозділу
Керівник або перший заступник керівника державного органу
Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
проводиться в разі потреби, але не рідше (Закон України "Про державну
службу" 2015 р.):
Одного разу на п’ять років
Одного разу на десять років
Одного разу на три роки
Це питання законом не врегульовано
Які обмеження пов’язані зі вступом на державну службу?
За рішенням суду особа визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена
Особа має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не
погашена або не знята в установленому законом порядку
Відповідно до вироку суду особа позбавлена права займатися діяльністю,
пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади
Вірно все вказане
Методи державного управління застосовуються для того, щоб забезпечити:
Цілеспрямованість управлінської діяльності
Правомірність поведінки учасників управлінських відносин
Нормальні взаємовідносини усіх учасників управлінських відносин
Правильним є все наведене
До місцевих органів державної виконавчої влади відносять:
Обласні, районні державні адміністрації, територіальні управління
Обласні та районні ради
Суди
Громадські та політичні організації
Ким здійснюється перше призначення на посаду професійного судді строком
на пять років?
Президентом України
Верховною Радою України
Головою Верховного Суду України
Колегією суддів України
Державні службовці не мають право:
Виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової,
викладацької,творчої, медичної практики)
Сприяти підприємницькій діяльності з метою отримання винагороди у
грошовому вигляді, послуг та пільг
Приймати участь у страйках

Вірно все.
Яких категорій посад державних службовців не мають право бути членом
політичної партії?
Категорії «А»
Категорії «Б»
Категорії «В»
Категорії «Б» і «В»
Система управління державою включає:
Кабінет Міністрів України
Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні
комісії
Керівників державної служби та служби управління персоналом
Вірно все
Вимоги до посад категорії «Б» – досвід роботи на посадах державної служби
категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності:
Не менше двох років
Не менше п’яти років
Не менше семи років
Стаж роботи не потрібен
До якого виду управління відноситься державне управління?
Біологічне
Соціальне
Церковне
Сімейне
До суб’єкту державного управління відносять:
Органи влади та службовці органів влади
Юридичні та фізичні особи
Органи влади та суб’єкти господарської діяльності
Все вірно
До ознак державного управління відносять:
Виконавчо-розпорядчий характер
Підзаконність
Ієрархічність
Все вірно
Яка функція не відноситься до державного управління?
Діловодство

Управління персоналом
Юридична
Субсидіарна
Які методи не відноситься до системи державного управління?
Організаційно-розпорядчі
Економічні
Правові
Компаративні
Вкажіть види контролю в системі державного управління:
Парламентський
Судовий
Фінансовий
Всі відповіді вірні
Відповідно до Конституції України виконавчу гілку влади в Україні очолює:
Президент України
Премєр-міністр України
Міністр Кабінету міністрів України
Адміністрація Президента України
Виключено до компетенції Президента України відноситься:
Формування регіональної політики
Соціально-економічний розвиток
Присудження державних нагород
Оборонна політика
Президентові України не підпорядковані:
Адміністрація Президента України
Рада Національної безпеки України
Координаційні ради при Президентові України
Кабінет Міністрів України
Які з перелічених правових актів мають найвищу ієрархічну силу?
укази та розпорядження Президента України
розпорядження Кабінету Міністрів України
постанови Кабінету Міністрів України
акти міністерств і відомств
Який із зазначених органів влади є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та
захисту прав національних меншин України?
Державна служба охорони культурної спадщини

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Міністерство культури України
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Завданням якого органу є захист державного суверенітету, конституційного
ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і
оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав
громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних
служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також
забезпечення охорони державної таємниці?
Служби безпеки України
Міністерства оборони України
Головного розвідувального Управління Міністерства оборони України
Ради національної безпеки і оборони України
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади
складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним
особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як …
служба
агентство
інспекція
міністерство
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади
складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними
органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган
виконавчої влади утворюється як …
міністерство
інспекція
агентство
служба
Оберіть варіант, в якому перелічені лише акти державного управління:
рішення, вирок, ухвала
протест, подання, припис, постанова
закон, указ, постанова, розпорядження, рішення, наказ
довідка, акт обстеження, рапорт, доповідна записка, характеристика
Основними способами забезпечення законності і дисципліни є:
спеціальні засоби фізичного впливу
дотримання правових норм
медичний нагляд
звернення громадян

Визначте, у яких формах здійснюється легалізація об’єднань громадян?
реорганізація
акредитація
повідомлення про заснування і реєстрація
атестація і акредитація
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно:
на пленарних засіданнях шляхом голосування
на пленарних засіданнях Верховної Ради шляхом голосування
парламентської більшості
Президентом України
на засіданні урядових комітетів
Державні комітети в Україні належать до:
вищих органів виконавчої влади
центральних органів виконавчої влади
місцевих органів виконавчої влади
регіональних органів управління
Основним нормативним документом України, в якому закріплений поділ
державної влади, є:
Закон України "Про державну службу"
Конституція України
Закон України " Про Кабінет Міністрів України"
Цивільний кодекс України
Міністерства в Україні належать до:
вищих органів виконавчої влади
центральних органів виконавчої влади
місцевих органів виконавчої влади
регіональних органів управління
Прем'єр-міністр України призначається на посаду:
Президентом за поданням Верховної Ради
Верховною Радою України за поданням Президента України
комісією Верховної Ради
Центральною виборчою комісією
Міністерство – це центральний орган виконавчої влади, який:
реалізує функції державного управління, як правило, міжгалузевого чи
міжсекторного характеру, його діяльність спрямовує і координує прем'єрміністр України або один із віце-прем'єр-міністрів
має особливі завдання і повноваження, всі питання його правового статусу та
взаємовідносин з іншими органами вирішуються шляхом прийняття законів

здійснює державне управління у певній галузі чи сфері життя, реалізує
державну політику у визначеній сфері діяльності
здійснює функції державного управління у різних сферах суспільного життя
Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення Кабінету Міністрів України здійснює:
Секретаріат Кабінету Міністрів України
патронатна служба віце-прем'єр-міністрів
консультативний орган
урядовий комітет
Елементом системи органів державної влади України є:
державні підприємства
органи місцевого самоврядування
Верховна Рада України
профспілки
Робочими органами Кабінету Міністрів України є:
міністерства
урядові комітети
комісії
державні комітети
Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади членів Кабінету
Міністрів України вносить:
Прем'єр-міністр України
Президент України
коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
депутатські комісії у Верховній Раді України
Члени Кабінету Міністрів України мають право суміщати свою службову
діяльність:
з роботою у Верховній Раді
діяльністю в державних органах судової влади
викладацькою роботою
роботою у бізнесових структурах
Кабінет Міністрів України – це:
єдиноначальний орган загальної компетенції
колегіальний орган спеціальної компетенції
колегіальний орган загальної компетенції
правильної відповіді немає
Регіональні органи державної влади наділені:
правами

обов’язками
зобов’язаннями
повноваженнями
Механізм державності України – це:
форма правління
громадянство, територіальний устрій, бюджетна система
система органів державної влади та місцевого самоврядування, яка
забезпечує здійснення завдань і функцій держави
контрольна діяльність державних органів
Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України є:
міністр оборони України
голова Ради національної безпеки і оборони України
Президент України
Голова Верховної Ради України
До органів державної виконавчої влади належать:
обласна рада
Конституційний Суд України
ВРУ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Голова обласної державної адміністрації призначається:
прем'єр-міністром
Президентом
головою обласної ради
міністром економічного розвитку і торгівлі
Виконавчу владу в областях і районах здійснюють:
місцеві державні адміністрації
обласні та районні ради
голови обласних та районних рад
органи місцевого самоврядування
Адміністрація Президента України є:
органом виконавчої влади, що співпрацює з Президентом України
органом законодавчої влади
допоміжним органом, який є апаратом Президента України
центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом
За ступенем спеціалізації органи місцевого самоврядування поділяються на:
загального та спеціального призначення
одноособові та колегіальні
представницькі та виконавчі

соціальні, економічні, фінансові
Державний комітет – це:
центральний орган виконавчої влади, який реалізує функції державного
управління, як правило, міжгалузевого чи міжсекторного характеру
центральний орган виконавчої влади, який має особливі завдання і
повноваження, всі питання його правового статусу та взаємовідносин з
іншими органами вирішуються шляхом прийняття законів
центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне управління в
певній галузі чи сфері життя, реалізує державну політику у визначеній сфері
діяльності
одинична структура влади, що здійснює функції державного управління в
різних сферах суспільного життя
До територіальних органів центральних органів виконавчої влади належать:
районні державні адміністрації
обласні державні адміністрації
регіональні відділення Фонду державного майна
обласні ради
Органи місцевого самоврядування будують відносини з підприємствами
приватної власності:
на засадах підпорядкованості органам місцевого самоврядування
засадах підзвітності органам місцевого самоврядування
засадах підконтрольності органам місцевого самоврядування
договірній і податковій основі
Районні державні адміністрації належать до:
вищих органів виконавчої влади
центральних органів виконавчої влади
місцевих органів виконавчої влади
регіональних органів управління
Коли виникають політичні партії згідно із континентально-європейським
підходом?
Зі встановленням загального виборчого права
Після національних революцій
З часів античності
У другій половині ХХ ст.
Напрям суспільно-політичної думки, в основі якої найвищою політичною
цінністю вважається рівність, зберігається обмежена приватна власність,
відбувається державне регулювання розподілу доходів – це…
Eкстремізм
Егалітаризм

Етатизм
Анархізм
Хто автор праці «Анархія, держава й утопія»?
Ю. Хабермас
Ф. Гайєк
Дж. Ролз
Р. Нозік
Концепція мінімальної держави є складовою…
Комунітаризму
Консерватизму
Лібертаріанства
Анархізму
Яка організація НЕ є спеціалізованою структурою ООН?
ЮНЕСКО
МАГАТЕ
ОПЕК
ВОЗ
Стратегію «анаконди» (придушення опонента концентрованими кільцями)
висунули геополітики…
Німеччини
СРСР
Японії
США
Автором «Чорноморської доктрини» був…
Д. Донцов
В. Липинський
Ю. Липа
М. Хвильовий
Хто розробив вчення про «ноосферу»?
О. Конт
В. Вернадський
А. Печчеї
Д. Медоуз
Головні риси геополітичних ідей «нових правих»:
Спадкоємність щодо основних ідей німецьких геополітиків-континенталістів
Протиставлення Європи, включаючи Росію, атлантистському Заходу,
насамперед США
Германофільські та франкофільські погляди

Антикомуністичні та антирадянські погляди.
Доктрина Трумена була проголошена у…
1945 р.
1947 р.
1950 р.
1954 р.
Доктрину «гнучкого реагування» у відносинах із СРСР проголосив
Президент США…
Р. Ніксон
Л. Джонсон
У. Клінтон
Дж. Кеннеді
Стратегічну оборонну ініціативу (СОІ) проголосив Президент США…
Р. Рейган
Дж. Буш (старший)
Дж. Картер
Дж. Форд
Теорія політичної комунікації, згідно з якою індивіди здійснюють активний
відбір інформації, ігноруючи повідомлення, що не відповідають їхнім
інтересам, а також ті, які представлені в непривабливій формі називається...
Теорія «чарівної кулі»
Теорія мінімальних ефектів
Теорія когнітивного дисонансу
Теорія корисності й задоволення потреб
Іміджева легенда – це…
Історія іміджу політика, що змальовує той імідж, який кандидат планує
транслювати в маси
Набір персональних рис і характеристик іміджу політичного лідера чи
політичної партії
Набір міфів і стереотипів, що складають психологічну основу іміджу
політичного лідера
Неправдива історія про окремі події чи факти з життя кандидата, імідж якого
конструюється
Форма публічного вираження громадської думки, що проводиться без
пересування шляхом розміщення біля того чи іншого об'єкта одного чи
більше громадян, які використовують плакати, транспаранти та інші засоби
наочної агітації називається….
Мітингом
Пікетом

Флешмобом
Страйком
Комунікація, побудована на основі подачі інформації, що спирається на вже
наявні в реципієнтів знання, та спрямована на провокування подальшого
поширення інформації самими адресатами називається…
Психогенною
Маніпулятивною
Резонансною
Дистрибутивною
Припинення активних дій з боку сторін конфлікту з одночасним
збереженням існуючих між ними протиріч називається…
Ескалацією конфлікту
Генералізацією конфлікту
Розширенням конфлікту
Латентизацією конфлікту
З точки зору політичного іміджмейкінгу перформанс – це...
Технологія психологічної підготовки політичного лідера з метою його
адаптації до створеного йому політичного іміджу
Участь політика у публічних подіях і/або створення спеціальних іміджевих
псевдоподій за його участю
Різновид протестних театралізованих акцій, покликаних привертати увагу до
політичного лідера
Набір іміджевих характеристик які приписуються політичному лідерові
Конфлікти, в яких виграш однієї сторони дорівнює програшу іншої сторони,
називаються…
Конфліктами з ненульовою сумою
Конфліктами з негативною сумою
Конфліктами з нульовою сумою
Конфліктами з доданою сумою
За спрямованістю дій суб’єктів політичні процеси поділяються на…
Явні та приховані
Відкриті й закриті
Конфліктні, компромісні й консенсусні
Еволюційні та революційні
Пізнавальні політичні орієнтації – це …
Знання про політику
Істинне чи хибне знання про політичні об’єкти та ідеї
Знання про політичне
Пізнання політичного

Основними механізмами формування політичної культури є…
Політична свідомість, політична участь, політичні гасла, політична риторика
Політичні цінності, політичні традиції, політичні міфи, політична символіка,
політичний дискурс
Політичні тардиції, політичні символи, політична ідеологія
Політичні дебати, політична реклама, політичний устрій
Базовим індикатором вимірювання культури політичного протесту є…
Протестні акції
Стратегія діяльності політичної опозиції
Несанкціоновані мітинги та демонстрації
Збройне повстання
Базовими індикаторами вимірювання культури політичного процесу є…
Політичні ідентичності, довіра, артикулювання інтересів, агрегування
інтересів
Політичні ідентичності, довіра, легітимність, артикулювання інтересів,
агрегування інтересів, представництво інтересів
Політичні ідентичності, артикулювання інтересів, агрегування інтересів,
представництво інтересів
Політичні ідентичності, довіра, вибори, артикулювання інтересів,
агрегування інтересів, партійна діяльність
Обов’зковим елементом кризових міфологем є наявність в них образу…
Ображеного владою лідера, героя з народу, лідера-новатора
Месії, спасителя, героя
Реформатора, лідера нового типу, героя
Спасителя, реформатора, технократа
Соціологія відрізняється від інших гуманітарних дисциплін…
Проблемами
Об'єктом дослідження
Предметом дослідження
Законами
О. Конт є засновником такого підходу до вивчення суспільства і законів його
функціонування, як…
Інтеракціонізм
Позитивізм
Функціоналізм
Конфліктологія
Соціологію можна вважати _________ наукою
Природничою

Соціально-політичною
Інтегративною
Теоретичною
Із наведених визначень культури оберіть те, яке має соціологічний аспект:
Культура – це сфера суспільного життя
Культура – це характеристика особливого у свідомості й поведінці індивіда,
групи і суспільства
Культура – це спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, яку
репрезентовано продуктами фізичної і розумової праці
Культура – це сукупність цінностей, традицій і звичаїв, які сформувалися в
процесі розвитку людського суспільства, і творча діяльність людей щодо
їхнього використання, збереження, поширення і вироблення
Соціальна структура – це…
Об’єднання людей, яке має закріплену спільну територію
Сукупність індивідів, зайнятих економічно і соціально рівноцінними видами
праці, які відповідно отримують приблизно однакову матеріальну і моральну
винагороду
Сукупність соціальних, соціально-демографічних, професійнокваліфікаційних, територіальних та етнічних спільнот, пов’язаних між собою
відносно сталими стосунками
Об’єднання людей, яке має спільні культурні цінності та соціальні норми, які
характеризуються усвідомленням соціокультурної ідентичності
Маргіналізація – це…
Процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, їх
переміщення в інший регіон чи в іншу країну, а також переселення із села в
місто або навпаки
Втрата особистістю об’єктивної належності до даної соціальної групи без
наступного входження до іншої, а також втрата особистістю норм та
цінностей відповідної субкультури
Процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, їх
переміщення за межі даного суспільства
Процес соціального відтворення, внаслідок якого верстви (страти), групи,
класи виявляються нерівними між собою і групуються в ієрархічно
розміщені страти з різним престижем, власністю, владою
Суб’єктивним показником соціальної стратифікації є…
Престиж
Влада
Дохід
Освіта
Метод контент-аналізу – це…

Сукупність певних логічних побудов, спрямованих на розкриття основного
змісту досліджуваного матеріалу;
Різновид аналізу, спрямований на отримання соціологічної інформації з
великих масивів документів
Процедура присвоєння досліджуваним об'єктам деяких символів і чисел, що
відбивають наявність або ступінь вираженості у них певної якості
Письмовий нормативний документ, що містить правила проведення
опитування методом анкетування
Тенденційною є інформація…
Яку можна як оприлюднювати, так і шантажувати такою можливістю
політика
Де використовуються реальні, але висмикнуті із загального контексту, факти
В якій використовуються виключно перевірені джерела інформації
Яка повністю не відповідає дійсності
Чи дозволяє професія журналісту здійснювати від імені суспільства
публічний моральний суд над явищами, що викликають інтерес
громадськості?
Так
Ні
На розсуд журналіста
Це визначає законодавство країни
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права був прийнятий…
Радою Європи 9 травня 1945 року
Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року
Європейською Комісією 25 червня 1975 року
Радою Безпеки ООН 19 серпня 1991 року
Термін «інформаційна війна» був уперше використаний у 1976 році
М. Тетчер
К. Байбі
Н. Нільсон
Т. Рона
Першим найстаршім засобом масової інформації є…
Глиняна табличка
Газета
Манускрипт
Журнал
Для яких ЗМІ характерні такі особливості: (1) оперативність, (2)
необмежений обсяг випусків видань, (3) можливість архівів, (4) доступність,

(5) необмежене географічне охоплення, (6) можливість повторного
використання інформації, (7) низька собівартість?
Газета
Журнал
Телебачення
Інтернет
До інформаційно-публіцистичного жанру відносяться:
Факт або замітка, розширене повідомлення, звіт, репортаж, інтерв’ю,
розслідування
Нарис, фейлетон, есе, мемуари
Хроніка, критика, репліка, відгук або рецензія
Коментар, передова стаття, звіт, критика
Що означає принцип нейтрального ставлення до наслідків?
Журналіст використовує лише достовірні джерела інформації і не висловлює
свою думку з приводу події
Журналіст оприлюднює інформацію, яку можна використовувати без
посилання на джерела, і у завуальованій формі висловлює своє ставлення до
події, факту
Журналіст має бути нейтральний до факту, що хтось може виграти або
постраждати в результаті того, що правдива та значуща для громадськості
інформація буде розголошена
Журналіст повинен бути нейтральним до події, факту, які він (вона)
оприлюднює
Порівнюючи політичні системи, Г. Алмонд та Б. Пауел (1966) розкладали їх
на такі складові елементи:
Еліта, маси, бюрократія
Інститути, лідери, бюрократія
Правлячі, керовані, органи управління
Інститути, організації, структури
Ч. Кнадд та Д. Нейбауер писали про існування послідовного ряду умов, які
сприяють виникненню і утвердженню демократії. Ця послідовність є такою:
Економічний розвиток, історичні обставини, соціальна організація
Історичні обставини, економічний розвиток, соціальна організація
Соціальна організація, історичні обставини, економічний розвиток
Економічний розвиток, соціальна організація, історичні обставини
Органи місцевого самоврядування можуть скасовувати свої попередні
рішення, вносити до них зміни…
У випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування»
За погодженням з органами державної влади

Якщо це не призводить до зменшення дохідної частини відповідних
бюджетів
Якщо відповідно до приписів цих рішень не виникли правовідносини,
пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом
інтересів, і суб'єкти цих правовідносин не заперечують проти їх зміни чи
припинення
Термін «дні», якщо він вживається у правових актах без застережень,
означає…
Календарні дні
Календарні дні, крім святкових
Календарні дні, крім святкових і неробочих
Робочі дні
Накази міністерства або їх окремі частини можуть бути оскаржені…
Фізичними та юридичними особами до адміністративного суду
Фізичними та юридичними особами до Конституційного суду
Фізичними та юридичними особами до Конституційного або
адміністративного суду
Фізичними та юридичними особами до Міністерства юстиції
До якого поняття відноситься наведене визначення «Взяті в єдності і
взаємодії державні, громадські організації, трудові колективи та інші
політичні інститути (норми, відносини, тощо)»?
Політична партія
Держава
Неурядова організація
Політична система суспільства
Як називається форма правління, при якій глава держави займає пост як
спадкоємець і його влада вважається непохідною від будь-якої іншої влади,
органу чи виборців?
Демократія
Монархія
Диктатура
Тиранія
Як називається форма правління, при якій глава держави є виборним та
замінюваним, його влада є похідною від представницького органу та
виборців?
Демократія
Республіка
Охлократія
Деспотія

Україна як держава за формою правління є…
Парламентською республікою
Президентською республікою
Парламентсько-президентською республікою
Президентсько-парламентською республікою
Орган, утворений на підставі Європейської конвенції про захист прав
людини і основних свобод, – це…
Європейський суд з прав людини
Європейська асамблея з прав людини
Європейська рада з прав людини
Європейська комісія з прав людини
Традиційні ліберальні цінності, які були сформульовані в процесі здійснення
буржуазних революцій, відносяться до ... покоління прав
Першого
Другого
Третього
Четвертого
Загальні державні гарантії захисту прав і свобод…
Декларування законів про права і свободи людини і громадянина
Створення системи національних інститутів з прав людини
Визнання людини, її прав і свобод найвищою цінністю
Закріплення принципу безпосередньої дії прав і свобод
Концепція прав, яка виходить з природних, невідчужуваних прав і
закріплених в законодавстві умов, що забезпечують вільний розвиток
особистості – це ... концепція прав людини
Ліберальна
Мусульманська
Китайська
Марксистська
Громадські об’єднання, які ставлять собі за мету захист прав і свобод
людини, діють незалежно від державних органів та інших політичних
структур, здійснюють свою діяльність на основі національного та
міжнародного законодавства, основним завданням яких не є отримання
вигоди і володіють власним джерелом фінансування, називаються?
Правозахисні неурядові організації
Правозахисні урядові організації
Правозахисні міжнародні організації
Міжурядові організації
Уповноважений з прав людини в Україні покликаний здійснювати...

Контроль за дотриманням прав і свобод людини і громадянина
Захист прав і свобод людини і громадянина
Охорону прав і свобод людини і громадянина
Реєстрацію порушень прав і свобод людини і громадянина
Як називається звернення про врегулювання суперечок про компетенцію?
Запит
Клопотання
Скарга
Позов
Закріплення актами держави та застосування примусу з боку держави є
характерними ознаками для ___________ відповідальності
Етичної
Політичної
Юридичної
Моральної
Європейський суд з прав людини розглядає скарги лише на дії?
Органів публічної влади
Фізичних осіб
Юридичних осіб
Держави і фізичних осіб
Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського
суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і
основоположних свобод?
Держава, що не є стороною Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод
Держава, що є стороною Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод
Особа, що незаконно перебуває на території України
Громадянин України
До якого принципу виборчого права відносять вимогу висування як мінімум
двох кандидатів на виборну посаду або участь у виборчому процесі як
мінімум двох політичних партій?
Принцип вільної участі
Принцип альтернативності
Принцип рівного виборчого права
Принцип загального виборчого права
Народний суверенітет – це:
Один з основних принципів міжнародного та конституційного права, що
передбачає визнання народу єдиним джерелом влади в державі та його

виключного права на зміну конституційного ладу
Один з основних принципів конституційного права, що передбачає
здійснення управління державою народом безпосередньо, або
опосередковано через обраних представників
Індивідуальні свободи людини є правовою основою суспільства та
економічного ладу
Держава незалежна у вирішені внутрішніх і зовнішніх питань
Що таке «виборча система»?
Ті умови визнання та реалізації виборів, дотримання яких робить їх справді
народним волевиявленням
Сукупність юридичних норм, що закріплюють принципи, на основі яких
здійснюються вибори, права громадян обирати й бути обраними, що
встановлюють відповідальність депутатів та інших виборних осіб за свою
діяльність перед виборцями, визначають порядок організації та проведення
виборів і регулюють відносини, які виникають у процесі формування органів
державної влади, взаємодію виборців з депутатами та іншими особами, що
обираються ними
Впорядковані суспільні відносини, пов’язані з виборами органів публічної
влади, що складають порядок виборів
Механізм реалізації політичної правосуб’єктності громадян, пов’язаний із
формуванням органів публічної влади
Що таке «політичне маніпулювання на виборах»?
Система засобів ідеологічного та духовно-психологічного впливу на масову
свідомість з метою нав’язування певних ідей, цінностей; цілеспрямований
вплив на громадську думку і політичну поведінку виборців задля
спрямування їх у заданому напрямку попри їх згоду
Ідеологічно спрямована діяльність будь-якої партії для формування у
конкретних верств населення певних поглядів і уявлень (світогляду)
Сукупність заходів, за допомогою яких повідомляється виборцям про
політичні та особистісні характеристики кандидата у депутати
Управління поведінкою виборців
Які виборчі системи називають «системами партійного списку»?
Системи, в яких кожний виборець володіє лише одним голосом, голосування
відбувається в багатопартійних округах, а мандати отримують кандидати, які
отримали найбільшу кількість голосів
Системи, де партії, а не виборці, здійснюють контроль над розміщенням
кандидатів у списку для голосування
Системи, в яких обраним вважається кандидат або список, який отримав 2/3,
3/4 голосів
Системи, в яких одна частина депутатських мандатів розподіляється на
основі принципів мажоритарної системи, а інша — відповідно до принципів
пропорційної системи

Структурно-функціональний підхід до дослідження політики полягає у:
Забезпеченні цілісного сприйняття об’єкта, що складається з певного
комплексу взаємозв’язаних елементів і функціонує у межах дещо ширшого
середовища
Розчленуванні політичного явища на складові частини з подальшим
вивченням їх ролі для суспільства
Вивченні політики через аналіз поведінки індивідів і груп що виконують
певні політичні ролі
Жодна відповідь не правильна
Системний підхід дозволяє…
Забезпечити цілісне сприйняття об’єкта у межах дещо ширшого середовища
Здійснити розчленування політичного явища на складові частини з
подальшим аналізом їх ролі для суспільства
Вивчати політичну поведінку індивідів та соціальних груп; г) здійснити
оперативну оцінку передбачуваного розвитку політичних подій, на основі
яких можна прийняти ефективні рішення
Розглядати політику як цілісний, складно організований організм, як
саморегулюючий механізм, що перебуває в безупинній взаємодії з
навколишнім середовищем через «вхід» і «вихід» системи
Використання соціального методу дозволяє…
З’ясувати вплив на політичну систему економічних відносин, соціальної
структури, моралі, релігії, культури
Досліджувати політичну дійсність шляхом спостереження, експерименту,
аналізу документів
Вивчати політику через дослідження поведінки індивідів і груп, що
виконують будь-яку політичну діяльність
Розкрити спільні і відмінні риси політичного життя різних епох, народів,
країн
Використання емпіричного методу дає змогу…
З’ясувати вплив на політичну систему економічних відносин, соціальної
структури, моралі, релігії, культури
Досліджувати політичну дійсність шляхом спостереження, експерименту,
аналізу документів
Вивчати політичні явища та процеси у відповідності з конкретно-історичною
ситуацією, з точки зору їх історичного взаємозв’язку та розвитку
Розкрити спільні і відмінні риси політичного життя різних епох, народів,
країн
Біхевіоральний підхід пізнання політики дозволяє…
Вивчати політичну дійсність через призму дослідження поведінки індивідів і
груп, що виконують будь-яку політичну діяльність

З’ясувати зумовленість політичного розвитку соціальними чинниками
(економіка, культура, релігія, мораль тощо)
З’ясувати зумовленість політики природою людського роду
Зіставляти однотипні політичні явища (політичні режими, державні устрої
тощо), різні способи реалізації одних і тих самих політичних функцій,
політичних рішень тощо
До соціальних (первинних) суб’єктів політики, зокрема належать…
Соціально-етнічні спільноти людей
Політичні партії
Церква
Клуби за інтересами
Інституціональні (вторинні) суб’єкти політики представлені…
Державою
Політичними партіями
Громадсько-політичними організаціями та рухами
Усі відповіді вірні
Яке з цих понять не належить до визначення форми політичного режиму?
Авторитарний
Тоталітарний
Плутократичний
Демократичний
Хто є основоположником нової світської політичної науки?
Жан Боден
Ніколло Макіавеллі
Франческо Гвіччардіні
Марсилій Падуанський
Кому належить авторство книги «Два трактати про правління»?
Іоану Златоусту
Фомі Аквінському
Томасу Гоббсу
Джону Локку
Автором концепції про Град Божий та Град Земний є…
Апостол Павло
Святий Августин
Тома Аквінський
Святий Франциск
Родоначальником протестантизму вважають…
Генріха VIII Тюдора

Мартіна Лютера
Жана Кальвіна
Яна Жижку
Принцип невтручання держави в релігійні справи підданих вперше
теоретично обґрунтував…
Папа Лев II
Рене Декарт
Жан Боден
Кардинал Рішел’є
Основи теорії розроділу влад були запропоновані впершее…
Цицероном
Томасом Мором
Джоном Локком
Шарлем Луї де Монтеск’є
Автором праці «Декладарація незалежності» був…
Адам Сміт
Семуел Адамс
Джордж Вашингтон
Томас Джеферсон
Ідеологом та лідером фашистського руху був…
Адольф Гітлер
Беніто Муссоліні
Адмірал Хорті
Маршал Антонеску
Фактором, який забезпечує стабільність і водночас демократичність
політичної системи, є…
Механізм стримувань і противаг
Концентрація влади в руках президента
Концентрація влади в руках прем'єр-міністра
Централізація політичної влади
Публічність влади передбачає…
Прийняття прозорих і відкритих рішень
Прийняття високоморальних і патріотичних рішень
Прийняття ефективних рішень
Всі відповіді правильні

Застосування адміністративних засобів державного регулювання економіки:
забезпечує високі темпи економічного зростання
зміцнює національну валюту
є головним інструментом виконання середньострокових
загальногосподарських державних програм
коригує ринковий механізм там, де економічними засобами регулювання
коригувати його неможливо або неефективно
Державне регулювання економіки – це:
врівноваження попиту і пропозиції на ринку
створення правових, економічних і соціальних передумов розвитку
господарства
задоволення потреб національних товаровиробників
забезпечення ефективності виробництва
Регіональне управління – це:
прийняття управлінських рішень, спрямованих на інвестиційну діяльність
регіону
виявлення закономірностей регіонального розвитку
процес розробки, обґрунтування, затвердження та реалізації управлінських
рішень, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку
регіону
процес розробки стратегії соціального та економічного розвитку регіону
Регулювання регіонального розвитку здійснюють на основі:
реалізації стратегії економічного і соціального розвитку регіону
удосконалення процесу управління регіональним розвитком
здійснення заходів регіональної економічної політики
формування законодавчої бази, що регламентує процес економічного й
соціального розвитку регіону
До основних функції регіонального управління належать:
визначення рівня економічного й соціального розвитку регіону, аналіз
існуючої ситуації та прогнозування
організація регіонального управління і мотивація регіонального розвитку
контроль процесу економічного й соціального розвитку регіону та
регулювання регіонального розвитку
усі разом
Регіональна економічна політика – це:
сукупність напрямків, які розробляють органи державної влади для
ефективного розвитку регіонів на основі раціонального використання їхнього
ресурсного потенціалу
система поглядів на шляхи й методи економічного розвитку регіону

заходи, спрямовані на забезпечення економічного розвитку регіону
усе разом
Процес регіонального управління полягає у впливі:
суб'єкта регіонального управління на об'єкти регіонального управління
об'єкта регіонального управління на суб'єкт регіонального управління
суб’єкта регіонального управління на розвиток галузей регіонального
господарства
об’єкта регіонального управління на організацію управління в регіоні
Цілі й завдання регіональної політики залежать від:
глави обласної державної адміністрації
наявності природних і трудових ресурсів у регіоні
спеціалізації господарства регіону
рівня, специфіки розвитку регіону та місця в міжрегіональному і
міжнародному поділі праці
Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна
відособленість виробників?
встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці
робить обмін у суспільстві узгодженим
робить обмін у суспільстві необхідним
робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні
Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?
наявність суспільного поділу праці
вільний вибір виробником напряму діяльності
споживання вироблених благ всередині господарства
опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням
Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний поділ
праці?
встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці
робить обмін у суспільстві узгодженим
робить обмін у суспільстві необхідним
робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні
Яке з положень є визначенням товарного виробництва?
це процес перетворення людиною природних благ в економічні
це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти
виробляють продукти і послуги для обміну, продажу
це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти
виробляють необхідні продукти і послуги
це процес створення людиною вартості та споживчої вартості.

Вартість це:
пропорції в яких обмінюються товари
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару
найнижча із корисностей від споживання даного блага.
Споживча вартість це:
пропорції в яких обмінюються товари
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару
найнижча із корисностей від споживання даного блага
Мінова вартість це:
пропорції в яких обмінюються товари
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару
найнижча із корисностей від споживання даного блага
Гранична корисність:
пропорції в яких обмінюються товари
суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару
здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару
найнижча із корисностей від споживання даного блага
При сплаті відсотку за позику гроші виконують функцію:
міри вартості
засобу обігу
засобу платежу
засобу заощадження
При складанні грошей в довгу панчоху гроші виконують функцію:
міри вартості
засобу обігу
засобу платежу
засобу заощадження
При зарахуванні векселів банком гроші виконують функцію:
міри вартості
засобу обігу
засобу платежу
засобу заощадження
Яка з функцій грошей найвразливіша при інфляції:
міри вартості
засобу обігу

засобу платежу
засобу заощадження
«Гроші – це тимчасове вмістилище купівельної спроможності». На яку
функцію більш за все орієнтує ця фраза:
міри вартості
засобу обігу
засобу платежу
засобу заощадження
Ринок – це певний механізм:
координації дій економічних суб’єктів
взаємодії підприємств
оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора
забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів
Ринок – це:
певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший
обмін товарів
спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі цін та
конкуренції
система коопераційних зв’язків, яка склалася у результаті
суспільного поділу праці
діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми
виробництва
До функції ринку не належить розподіл:
інвестицій
прибутку підприємств
товарів
економічних ресурсів
Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та
пропозиції, то ця угода вигідна:
покупцю
продавцю
обом
нікому
Конкурентній фірмі при відсутності нормального прибутку, необхідно:
збільшити ціну на свій товар
збільшити обсяги виробництва
залишити галузь
діяти, як і раніше

Облікова ставка – це:
курс державних цінних паперів
процентна ставка за позиками, які надає центральний банк
комерційним банкам
норма обов’язкових резервів комерційних банків
процентна ставка за позиками комерційних банків
До функції ринкової системи належить:
інформація про ринкову кон’юнктуру
стимулювання виробництва певних товарів
координація попиту та пропозиції
всі вказані відповіді правильні
Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин:
вільний рух цін
точний облік виробником можливостей покупців
ефективна збутова політика підприємств
планування з боку державних органів
Якщо точка фактичної угоди знаходиться ліворуч кривої попиту та
праворуч кривої пропозиції, то ця угода вигідна:
покупцю
продавцю
обом
нікому
Чим відрізняється ВНП від ВВП:
сумою вартостей, створеною на території даної країни із застосуванням
іноземного капіталу
сумою вартостей, створеною за кордоном за допомогою ресурсів даної
країни
правильно, якщо із ВВП відняти а) та додати б)
правильно усе перераховане
Внаслідок первинного розподілу національний доход набуває форм:
оплати праці та валового прибутку
державного бюджету і доходів населення
заробітної плати, прибутку, ренти і процента
грошових і натуральних доходів населення
Який із зазначених органів належать до центральних органів виконавчої
влади зі спеціальним статусом?
Міністерство фінансів України
Державне космічне агентство України
Антимонопольний комітет України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Який з органів не належить до центральних органів виконавчої влади?
Державне агентство автомобільних доріг
Київська міська державна адміністрація
Державна архівна служба
Державна фінансова інспекція України
Яке з визначень норми права не є істинним?
норма права – це правило поведінки, що формулюється або санкціонується
державою і має загальнообов’язковий характер
норма права – це правило поведінки загального характеру
норма права – це правило поведінки конкретної особи
норма права – це правило поведінки, межі якого завжди точно визначені
Яке з тверджень не є істинним?
будь-який акт державного управління має бути виданий на основі закону
(безпосередньо чи опосередковано)
ніякий акт державного управління не може скасувати або змінити закон
закон не може скасувати або призупинити дію акта управління
у разі, якщо акт державного управління суперечить закону, діє закон
Доповніть твердження “Акти державного управління…”
не встановлюють, не змінюють і не припиняють правовідносин
завжди спрямовані на виконання, зміну або припинення адміністративноправових відносин
не мають юридичного значення, але є джерелом інформації
завжди є результатом взаємного волевиявлення учасників правовідносин
До загальних повноважень місцевих державних адміністрацій входить:
складання проекту відповідного бюджету
розробка програм соціально-економічного розвитку
забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян
реалізація державних гарантій у сфері зайнятості
Вищим органом у системі органів державної виконавчої влади в Україні є:
Президент України
всеукраїнський референдум
Кабінет Міністрів України
Рахункова палата
Рада національної безпеки і оборони України створюється при:
Президенті України
Міністерстві оборони України
Верховній Раді України

Адміністрації Президента України
Суб'єктом громадського контролю є:
Кабінет Міністрів України
Конституційний Суд України
профспілки
Фінансова інспекція України
Організаційною основою місцевого самоврядування є:
виконавчі комітети місцевих, сільських рад
районні, обласні ради
територіальна громада села, міста
органи самоорганізації населення
Суб'єктами парламентського контролює:
голови державних комітетів України
народні депутати України
міністри
депутати обласних рад
Класичним інструментом парламентського контролює:
перевірка
депутатський запит
інспектування
звернення
Основним показником функціонування державного управління є:
економічна ефективність
загальна соціальна ефективність
ефективність розвитку галузей матеріального виробництва
ефект суспільного виробництва
За критерієм "порядку прийняття управлінських рішень" до колегіальних
органів належить:
міністерство
Кабінет Міністрів України
районна державна адміністрація
державний комітет
Фінансова автономія місцевого самоврядування передбачає:
наявність у місцевого самоврядування власних повноважень, визначених
конституцією і законодавством, в межах яких його органи мають певну
свободу дій для реалізації своїх ініціатив з будь-якого питання, віднесеного
до відання місцевого самоврядування

наявність у органів місцевого самоврядування права на володіння і
розпорядження власними коштами, достатніми для здійснення своїх функцій
і повноважень
можливість органу місцевого самоврядування самостійно визначати власну
внутрішню структуру з тим, щоб вона відповідала місцевим потребам і
забезпечувала ефективне управління
здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину
місцевих справ і управляти нею, діючи на свою відповідальність і в інтересах
місцевого населення
В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають
об'єкти:
комунальної власності територіальних громад міст
державної власності
релігійних організацій
громадських організацій
Трансформація моделі влади на регіональному рівні відбуватиметься у
процесі:
муніципальної реформи
бюджетної реформи
владно-управлінської реформи
адміністративно-територіальної реформи
Право територіальних громад на місцеве самоврядування закріплене в:
Законі України «Про місцеві державні адміністрації»
Цивільному кодексі України
Земельному кодексі України
Конституції України
До органів місцевого самоврядування на первинному рівні в Україні
належать:
обласна та районна ради
сільська, селищна, міська територіальні громади
сільська, селищна та міська ради і їх виконавчі органи
сільська, селищна та міська територіальні виборчі комісії
Назвіть акти місцевих державних адміністрацій:
протоколи
ухвали
постанови
розпорядження
Типовий регламент місцевих державних адміністрацій, граничну чисельність
та фонд оплати праці їх працівників затверджує:

Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
голова місцевої державної адміністрації
Президент України
До органів, які здійснюють зовнішній (надвідомчий) контроль у системі
державного управління, належать:
Адміністрація Президента
Державна фіскальна служба України
Міністерство фінансів України
Міністерство транспорту і зв'язку України
Згідно з Європейською Хартією Місцевого самоврядування об’єктом
місцевого самоврядування є:
інтереси держави у регіонах
трансформація функцій держави на локальному рівні
частка публічних справ, яку становлять питання місцевого значення
формування місцевих представницьких органів, що вирішують питання
місцевого значення
Фонд державного майна України належить до:
центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом
центральних органів виконавчої влади, прирівняних до державних комітетів
державних комітетів
державних установ
Кабінет Міністрів України виконує такі функції:
реалізація фінансової, цінової, інвестиційної, податкової політики
керує об’єктами державної власності відповідно до законів України
організує і затверджує роботу Адміністрації Президента України
організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Місцеві державні адміністрації при здійсненні органами місцевого
самоврядування власних повноважень:
впливають на їх реалізацію усіма можливими засобами
не мають права втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування
залучають правоохоронні органи
вимагають детальних звітів про їх виконання
Яка теза не відноситься до ознак децентралізації влади.
розосередження владних повноважень
передача владних повноважень з центру своїм представникам в
адміністративно-територіальних одиницях
визнання права самостійно приймати рішення на місцях

можливість прийняття рішення органами, що не знаходяться у ієрархічному
підпорядкуванні
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється:
Конституцією України та законами України
Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України
актами Верховної Ради України, які приймаються на сесії Верховної Ради
України
Конституційним Судом України та законом про регламент ВР України
Конституційний Суд України як суб'єкт контролю забезпечує контроль:
за дотриманням антимонопольного законодавства та чинної Конституції
раціональним використанням бюджетних коштів відповідно основного
закону України
конституційністю законів та відповідністю Конституції України чинним
міжнародним договорам України
раціональним використанням природних ресурсів
Президент України не належать:
до виконавчої влади
законодавчої влади
судової влади
жодної з гілок державної влади
Що не входить до повноважень Ради Національної безпеки України?
Здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері
національної безпеки і оборони
Ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань національної
безпеки і оборони
Координує і контролює переведення центральних і місцевих органів
виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи
надзвичайного стану
Координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування
Що не входить до адміністративної служби в органах влади?
Служба в КМУ
Служба в Адміністрації Президента України
Служба в територіальних управліннях
Служба в органах місцевого самоврядування
На які посади не поширюється новий Закон України «Про державну службу»
?
Президента України
Главу Адміністрації Президента та його заступників
Членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників

міністрів
Всі відповіді вірні
Ким призначається та звільнюється з посади Генеральний прокурор України?
Президентом України
Верховною Радою України
Кабінетом міністрів України
Президентом України за згодою Верховної Ради України
При перевищені посадових повноважень, які привели до завдання шкоди
окремим громадянам, державний службовець:
Карається виправними роботами на термін 2 років
Обмеженням волі на термін 2 до 5 років з позбавленнмя можливості
працювати на державній службі протягом наступних 3 років
Обмеженням волі на термін 3 до 8 років з позбавленнмя можливості
працювати на державній службі протягом наступних 3 років
Карається виправними роботами на 1 рік
До структури апарату Верховної Ради України відносять:
Політичні фракції
Управління справами
Комітети
Інститут правознавства
Відставка Кабінету Міністрів України не може наступити внаслідок:
Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів
України
Прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів
України
Відставки Прем'єр-міністра України
За станом здоровя Премєр-міністра
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
Відставки
За станом здоровя
Усунення в порядку імпічменту
Всі відповіді вірні
До повноважень Кабінету Міністрів України не входить:
Проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики
Розробка та здійснення загальнодержавних програм
Припинення повноважень Верховної Ради України
Призначення та звільнення з посад керівників центральних органів
виконавчої влади
До повноважень Президента України входять:

Призначення та звільнення глав дипломатичних представнитв України
Призначення позачергових виборів до Верховної Ради України
Призначення та звільнення за згодою Верховної Ради України Генерального
прокурора України
Всі відповіді вірні
Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статуту
державного службовця:
З дня публічного складення нею Присяги державного службовця
З дня виходу наказу (розпорядження)
З дня оформлення особової справи
З дня запису у трудовій книжці
На які суб’єкти розповсюджується Прокурорський нагляд?
Кабінет Міністрів України Міністерствами, центральні органами виконавчої
влади
Військові частини, Політичні партії, громадські організації
Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності
Всі відповіді вірні
Які суб’єкти не уповноважені на виконання парламентського контролю?
Верховна рада України
Комітети Верховної Ради України
Представник Президента України у Верховній Раді
Рахункова палата
До завдань місцевих державних адміністрацій відносять:
Виконання державних і регіональних програм
Підготовка та виконання відповідних бюджетів
Взаємодія з органами місцевого самоврядування
Всі відповіді вірні
До відання Автономної Республіки Крим не належить:
Розроблення, затвердження та виконання бюджету України
Охорона і використання памяток історії
Реалізація державних програм повернення депортованих народів
Ініціювання введення надзвичайного стану в АРК
Що не входить в повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з
місцевими державними адміністраціями?
КМУ вносить Президентові України подання щодо призначення та
звільнення з посад голів місцевих адміністрацій
КМУ затверджує типовий регламент місцевих державних адміністрацій
КМУ призначає службовців місцевих державних адміністрацій
КМУ може скасовувати акти місцевих державних адміністрацій

Що не входить до мілітаризованої служби в органах влади?
Служба в СБУ
Служба в судах
Служба в МВС
Служба в армії
Що не входить до повноважень Верховної Ради України?
Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики
Оголошення за поданням Президента України стану війни і укладання миру
Координація роботи центральних органів виконавчої влади
Призначення та звільнення з посади Голови Рахункової палати
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як:
Однієї третини від конституційного складу
Половини від конституційного складу
Двох третин від конституційного складу
Вірної відповіді немає
До системи адміністративно-територіального устрою України не входить:
Автономна республіка Крим
Міста та райони в містах
Територіальні громади
Селища і села
Що таке децентралізація державного управління?
Розподіл повноважень в структурі органів виконавчої влади
Передача деяких повноважень держави представницьким органам влади
Передача повноважень органами місцевого самоврядування місцевим
органам виконавчої влади
Розподіл повноважень між виконавчою та судовою гілками влади
До законодавчої гілки влади відноситься:
Верховна Рада України
Верховна Рада України та Верховний суд України
Верховна Рада України та Президент України
Верховна Рада України, Верховний суд України та Конституційний суд
Вкажіть основні принципи державної служби (ЗУ «Про державну службу»
2015 р.):
Верховенство права та законність
Патріотизм та служіння Українському народу
Прозорість, стабільність та рівний доступ до державної служби
Всі відповіді вірні

Члени Кабінету Міністрів України призначаються:
Президентом України за погодженням Верховною Радою України
Верховною Радою України за поданням Президента України
Верховною Радою України за поданням Премєр-міністра України
Президентом України за поданням Премєр-міністра України
До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад не
належить сфера:
Бюджет, фінанси і ціни
Управління комунальною власністю
Житлово-комунальне господарство
Управління національною безпекою
До система органів місцевого самоврядування в Україні відноситься:
Територіальна громада
Сільська, селищна, міська ради
Виконавчі органи місцевих рад
Всі відповіді вірні
Склад місцевих державних адміністрацій формують:
Кабінет Мністрів України
Міністерства
Голови місцевих державних адміністрацій
Президент України
Хто автор поняття «генеалогія влади»?
О. Конт
Е. Гідденс
Ж. Деріда
М. Фуко
Який із перелічених нижче законів не відноситься до геополітики?
Закон планетарного дуалізму, протистояння таласократії та телурократії
Закон посилення ролі простору в житті суспільства
Закон циклічного розвитку світової історії
Закон «синтезу» суходолу і моря на теренах «берегової зони»
Ж. Боден обґрунтовував переваги…
Народів помірного поясу над південними народами
Народів помірного поясу над північними народами
Південних народів над північними
Північних народів над південними
За характером політичні технології поділяються на…
Стратегічні й тактичні

Функціональні та інструментальні
Тиражовані й унікальні
Нормативні та девіантні
Стратегія, що передбачає або усунення причин конфлікту, або досягнення
ситуації безконфліктних відносин сторін, за якої відновлення конфліктного
протиборства було б неможливим називається…
Вирішенням конфлікту
Врегулюванням конфлікту
Витисненням конфлікту
Рутинізацією конфлікту
Заява політичної позиції або вираз політичного протесту у творчій формі у
вигляді вуличного сектаклю, до безпосередньої участі в якому залучаються
звичайні глядачі та перехожі, називається…
Флеш-мобом
Перфомансом
Хеппенінгом
Проривною акцією
Переглянувши телепередачу про політика, де його нещадно критикують,
людина шукає додаткову інформацію в мережі Інтернет, аби розібратися в
ситуації та скласти для себе об'єктивну картину. Яка стратегія захисту від
маніпулювання використана в цьому випадку?
Блокування
Управління
Затаювання
Відхід
З яких частин складається соціологічна теорія О. Конта?
Соціальна статика і соціальна динаміка
Соціальна філософія і соціальна психологія
Макросоціологія і мікросоціологія
Теоретична та емпірична соціологія
Позитивізм – це…
Певний образ-схема станів та процесів, якби вони проходили без відхилень і
перешкод, яка розглядається як найбільш зручний спосіб упорядкування
емпіричного матеріалу
Стан суспільства, за якого певне коло його громадян, знаючи про існування
обов’язкових норм, ставиться до них негативно або байдуже.
Соціологічний напрям, головна особливість якого полягає у відмові від
абстрактних міркувань про суспільство, створенні позитивної, тобто
заснованої на досліді соціологічної теорії, яка повинна бути такою ж
доказовою і загальнозначимою, як і природничі теорії

Концепція західної соціології, в рамках якої суспільство розглядається як
система взаємозалежних частин, кожна з яких має вплив на функціонування
цілого
Поведінку людей у повсякденному житті вивчає…
Макросоціологія
Мікросоціологія
Соціальна психологія
Соціальна етика
Прикладом якого матеріалу є наведений уривок?
24 січня у м. Івано-Франківськ здійснено напад на прем’єр-міністра України
В.Януковича. Як повідомила прес-секретар прем’єр-міністра України Ганна
Герман, глава Уряду прокоментував інцидент, що стався сьогодні у ІваноФранківську. «… Я, як політик, за весь час передвиборчої кампанії не сказав
на адресу моїх опонентів жодного образливого слова… Мені дуже шкода
молодих людей, що так зі мною вчинили. Але до них у мене немає питань.
Натомість є питання до вождів, до оточення Ющенка, яке підштовхнуло
молодих людей до цього…». Коментар. Уточнення. Подія важлива і
актуальна. Аналітики вважають, що розгорнутий сюжет про неї буде
відкривати усі випуски новин. Аналітики вважають, що ТК мінімізують
показ недужого В.Януковича, подадуть синхроном лише підкреслені вище
слова, всі решта слова коментарю подадуть повністю начиткою…
Інформаційно-аналітичний
Публіцистичний
Темник
Прес-огляд
Порівнюючи процеси переходу від авторитаризму/тоталітаризму до
демократії, у порівняльній політології розрізняють такі типи кризи як
вихідного моменту переходу
Криза ідеології режиму, криза економічного розвитку, політична криза
Криза легітимації авторитарного режиму, криза соціально-економічного
розвитку, політична криза
Криза авторитарного режиму, криза економічного розвитку, політична криза
Криза легітимації авторитарного режиму, криза економічного розвитку,
політична криза
Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять
інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності:
З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими
постановами
З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими
постановами, але не раніше дня їх опублікування

Через 10 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено
самими постановами
Через 10 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено
самими постановами, але не раніше дня їх опублікування
Метою поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є:
Раціональна й ефективна організація державної влади
Забезпечення принципу народовладдя
Забезпечення взаємодії, взаємних стримувань та противаг між гілками влади
Розмежування повноважень між різними органами державної влади та
недопущення привласнення повноти державної влади однією з гілок влади
Назвіть автора класичної теорії розподілу державної влади, яка була
розроблена в його праці «Про дух законів»:
Вебер М.
Сорокін П.
Монтеск’є Ш.Л.
Гумплович Л.
Право характеризується як можливість мислити і діяти у відповідності зі
своїми переконаннями, ставлення до добра, зла, справедливого,
несправедливому – свобода ...
Слова
Думки
Совісті
Творчості
Презумпція невинуватості є ...
Гарантією здійснення правосуддя
Гарантією права
Принципом права
Функцією права
Закон не має зворотної сили, якщо ...
Встановлює відповідальність
Реалізує відповідальність
Усуває відповідальність
Пом’якшує відповідальність
Яке з перелічених прав НЕ захищене Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод?
Право на життя
Право на шлюб
Право на достатній життєвий рівень
Право на справедливий суд

Морально-правовий (нормативний) спосіб врегулювання політичних
конфліктів має місце тоді, коли:
Між сторонами конфлікту існує згода стосовно вибору моральних і правових
норм
Сильніша сторона намагається придушити слабшу сторону й нав’язати їй
свою волю
Усі зацікавлені сторони, незалежно від стану і статусу, встановлюють
взаємовідносини, прийнятні для всіх, що відповідають індивідуальним
поглядам кожної сторони
Кожна із сторін, забуваючи про свої попередні цілі і цінності, знаходять нові
– взаємоприйнятні
Урядова криза як одна з крайніх форм прояву політичного конфлікту
виражається у тому, що:
Рішення парламенту не співпадають з волею більшості громадян країни чи
впродовж встановленого терміну однієї сесії не можуть розпочатися його
пленарні засідання
Фактично припиняється дія Основного закону держави, що викликає потребу
перегляду і якісної зміни попередньої Конституції
Уряд втратив авторитет і неспроможний розв’язувати поставлені перед ним
управлінські завдання
Усе перераховане
Ідея тисячолітнього Рейху була висунута…
Ф. Ніцше
О. фон Басмарком
А. Розенбергом
А. Гітлером
В якому судженні виражена основна функція держави з позицій лібералізму?
Захищати права і свободи громадян
Узгоджувати класові інтереси
Забезпечувати економічне зростання
Розподіляти суспільні блага
В якому судженні виражена основна функція держави з позиції соціалдемократії?
Захищати інтереси правлячої еліти
Справедливо розподіляти суспільні ресурси
Забезпечувати домінування в геополітичному просторі
Всі відповіді правильні
Редукція в ідеології – це…
Поширення ідеології серед певної страти

Поширення ідеології
Зведення до мінімуму суперечливих елементів
Процес розвитку ідеології
Основою фундаменталізму є…
Повернення до першоджерел та поділ на «своїх» і «чужих»
Фундаментальний перерозподіл власності
Релігійність
Політичний поділ
Фундаменталізм буває:
Тільки релігійним
Політичним, економічним, релігійним, націоналістичним
Тільки політичним
Державно-політичним
Яким методом користуються вчені для отримання інформації під час прямої
реєстрації подій свідками?
Спостереження
Опитування
Математичне моделювання
Контент-аналіз
Моделювання – це метод дослідження, який передбачає:
Побудову та вивчення моделей реально існуючих явищ або процесів
політичного з метою визначення або покращення його характеристик
Відображення результатів дослідження політичного в точних поняттях або
судженнях;
Мислене конструювання поняття про об'єкт (про політичне), який не існує і
нездійснений в реальності, але такий, якому є прообрази в дійсності
Перехід від окремих фактів політичного життя суспільства до ототожнення їх
в думках
Закон, сформульований О. Контом, називається законом…
Соціальних фактів
Трьох стадій
Соціальної дії
Соціальної мобільності
Культурний релятивізм – це…
Погляд на суспільство, при якому певна група та її культура вважаються
центральною
Визнання за «іншими» культурами тих чи інших інтерпретацій культурних
зразків і розуміння причини таких модифікацій
Коли культури співіснують і не заважають одна одній і не змішуються

Коли культури активно тіснять одна одну, оскільки кожна експансивно
прагне зайняти домінуюче становище і насадити у суспільстві свої цінності
та стандарти

