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Вопрос: 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
Вопрос: Як називається особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм
громадянином?
- іноземець
- підданий
- апатрид
- біпатрид
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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»
Вопрос: Що відноситься до державних символів України?
- територія України
- Державний Гімн України
- український народ
- грошова одиниця – гривня
Вопрос: Як Конституція України визначає українську державу за формою державного устрою?
- конфедеративною державою
- федеративною державою
- унітарною державою
- суб’єктом федерації
Вопрос: Цивільним законодавством регулюються:
- засади шлюбу
- особисті немайнові та майнові відносини
- державне управління
- засади судочинства
Вопрос: 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
Вопрос: Цивільна правоздатність фізичної особи виникає:

- з 15 років
- з повноліття
- у момент її народження
- з 14 років
Вопрос: Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється:
- піклування
- опіка
- нагляд медичних установ
- нагляд органів УМВС
Вопрос: Юридична особа вважається створеною з дня її:
- розробки установчих документів
- державної реєстрації
- затвердження статуту
- затвердження засновницького договору
Вопрос: 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
Вопрос: Суб’єктом правовідносин може бути:
- особа без громадянства
- правовий акт
- право
- держава
Вопрос: 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
Вопрос: 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 нормативноправових 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
Вопрос: Якою може бути держава за формою державного правління?
- конфедерація
- республіка
- федерація
- імперія
Вопрос: Виберіть із зазначеного різновид спадкування:
- за рішенням селищної ради
- за заповітом
- за домовленістю
- за рішенням суду
Вопрос: Який орган має право визнати особу винною у вчиненні злочину?
- прокуратура
- комісія у справах неповнолітніх
- суд
- Служба Безпеки України
Вопрос: Що є основним джерелом кримінального права України?
- укази Президента України
- Кримінально-процесуальний кодекс України
- Кримінальний кодекс України
- постанови Верховної Ради України

Вопрос: Як називається особа, один із співучасників злочину, яка схилила інших до вчинення злочину?
- підмовник
- підсобник
- організатор
- виконавець
Вопрос: Умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину називається:
- підмовництвом до злочину
- виконанням злочину
- співучастю у злочину
- рецидивом злочинів
Вопрос: Як називається особа, один із співучасників злочину, яка сприяла вчиненню злочину
порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод?
- організатор
- підсобник
- підмовник
- виконавець
Вопрос: У якому з наведених нижче пунктів передбачено один із видів кримінальних покарань?
- звільнення з роботи
- адміністративний арешт
- штраф
- громадська догана
Вопрос: 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
Вопрос: Прообразом сучасних політичних партій, який організаційно не сформувався як суб’єкт
публічної політики, вважаються…
- Протопартії

- Квазіпартії
- Псевдопартії
- Кланові клуби
Вопрос: Що є основним критерієм у М. Дюверже для поділу партій на кадрові та масові?
- Організаційна будова партії
- Рівень представлення інтересів виборців
- Вплив партій на прийняття політичних рішень
- Іедеологічні позиції партій
Вопрос: За Є. Вятром, сукупність відносин між легально діючими політичними партіями, що
виявляються у спільній боротьбі або суперництві за владу в суспільстві – це…
- Політична система
- Партійні відносини
- Партійна система
- Партійне суперництво
Вопрос: За А. Ковтнером, сукупність політичних сил, представлених у парламенті, або таких, які
прагнуть до представництва в ньому – це…
- Парламентська система
- Партійні відносини
- Партійна система
- Парламентський корпус
Вопрос: 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
Вопрос: Який тип партійної системи, за Дж. Сарторі, характеризується пасивним становищем однієї
партії за відсутності реальної партійної конкуренції?
- Однопартійна система
- Партійна система з домінуючою партією
- Партійна система з партією гегемоном

- Атомізована партійна система
Вопрос: 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
Вопрос: Що таке геополітика?
- Частина політичної системи
- Один із методів політичного дослідження
- Політична концепція, яка використовує екологічний імператив у глобальних міжнародних
процесах
- Система знань про контроль за простором
Вопрос: Яка формула сучасної геополітики?
- Географічне середовище – зовнішня політика
- Географічне середовище – ресурси – зовнішня політика
- Географічне середовище – ресурси – технології – масова свідомість – зовнішня політика
- Географічне середовище – ресурси масова свідомість – зовнішня політика
Вопрос: Хто вперше використав термін «геополітика»?
- Ф. Ратцель
- Р. Челлен
- К. Хаусхофер
- Аристотель
Вопрос: Хто розробив силову концепцію влади?
- Ф. Ратцель
- З. Бжезинський
- Г. Моргентау
- К. Хаусхофер
Вопрос: Що таке геополітичний регіон?
- Внутрішній поділ території держави
- Частина геостратегічного регіону

- Частина державної території
- Лінія, яка фіксує межі державної території
Вопрос: Визначте період розвитку Рейнсько-Вестфальської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.
Вопрос: Визначте період розвитку Версальсько-Вашингтонської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.
Вопрос: Визначте період розвитку Віденської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.
Вопрос: Визначте період розвитку Ялтинсько-Потсдамської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.
Вопрос: Анклав, у міжнародному праві – це…
- Відчужена територія
- Автономний район
- Вільна економічна зона
- Територія держави, оточена з усіх сторін територіями інших держав
Вопрос: Термін «глобальний» означає…
- Регіональний
- Загальний

- Світовий
- Космічний
Вопрос: Розширення життєвого простору виступає природнім законом розвитку держави. Це
положення сучасна геополітика…
- Визнає
- Заперечує
- Пропонує відмінити всі кордони між державами
- Держави мають змогу реалізувати цей закон методами нетериторіальної експансії
Вопрос: 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
Вопрос: Геополітика – це…
- Наукова дисципліна, що досліджує відносини між континентальними і морськими ареалами, а
також державами з метою проведення відповідної зовнішньої політики
- Наукова дисципліна, що вивчає основні структури і суб’єкти, глобальні чи стратегічні напрями,
найважливіші закономірності та принципи життєдіяльності, функціонування й еволюції сучасного
світового співтовариства
- Наукова дисципліна, що вивчає закономірності організації та функціонування фізикогеографічного простору
- Наука, система знань про контроль над простором
Вопрос: Нейтралізовані геопростори (території) – це…
- Географічні простори, що належать державам, які не приєдналися до жодного військовополітичного угруповання
- Території, що заборонено використовувати для ведення воєнних дій, як плацдарми для воєнних
дій
- Території, що мають міжнародний режим, на яких заборонено розміщення військових споруд,
озброєння та військ
- Буферні території між державами або союзами держав
Вопрос: 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
Вопрос: «Географічну вісь історії» Х. Маккіндер розташовував у…
- Західній Європі
- Південно-Західній Азії
- Центрі Євразії
- Східній Азії
Вопрос: «Чорною дірою» у Євразії американський політолог З. Бжезинський визначив:
- Китай
- Росію
- Україну
- Казахстан
Вопрос: «Холодна війна» тривала у…
- 1922 – 1939 рр.
- 1946 – 1989 рр.
- 1939 – 1945 рр.
- 1985 – 1991 рр.
Вопрос: Висловлювання, яке часто цитується політиками у роки «холодної війни» – «Радянський Союз
– це імперія зла», належить:
- Мао Цзедуну
- Де Голлю
- Р. Рейгану
- Г. Трумену
Вопрос: Політичний процес – це…
- Сукупність дій, за допомогою яких громадяни впливають або намагаються впливати на політичну
систему та результати її функціонування

- Cукупність дій інституціоналізованих і неіснтитуціоналізованих суб’єктів політики щодо реалізації
ними своїх специфічних функцій у сфері влади, що в кінцевому рахунку забезпечує розвиток чи
занепад політичної системи
- Сфера діяльності людей, пов’язана із взаємовідносинами між соціальними групами та індивідами
з приводу завоювання, утримання і використання ними політичної влади
- Сукупність взаємозв'язаних і взаємозалежних політичних інституцій, за допомогою яких
здійснюється завоювання, утвердження і функціонування політичної влади в суспільстві
Вопрос: З точки зору ступеня і характеру правової регламентації політичні технології поділяються на…
- Стратегічні й тактичні
- Функціональні та інструментальні
- Тиражовані й унікальні
- Нормативні та девіантні
Вопрос: Що з переліченого НЕ належить до важливих напрямів діяльності політичних партій?
- Оргмасовий напрям
- Агітаційно-рекламний напрям
- Корпоративний напрям
- Інформаційно-аналітичний напрям
Вопрос: Хто або що з переліченого НЕ може бути актором політичного процесу?
- Групи інтересів
- Політичні інститути
- Політична культура
- Окремі індивіди
Вопрос: Що з переліченого НЕ є режимом перебігу політичного процесу?
- Фунціонування
- Занепад
- Розвиток
- Протікання
Вопрос: Маніпулятивна техніка, яка застосовується для того, щоби відвернути увагу аудиторії від
важливої, але непотрібної інформації, за допомогою іншої інформації, поданої в максимально
сенсаційній формі, називається…
- Методом «отруйного сендвіча»
- Методом «смаженої цибулі»

- Методом «копченого оселедця»
- Методом «запеченої тріски»
Вопрос: Маніпулятивний прийом, за допомогою якого комунікатор подає позитивне повідомлення
між негативною передмовою і негативним висновком, у результаті чого позитивне повідомлення
ніби випадає з під уваги аудиторії, називається…
- «Солодким сендвічем»
- «Отруйним сендвічем»
- «Копченим оселедцем»
- «Гірким гамбургером»
Вопрос: 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
Вопрос: Уявлення політика про те, хто він і що собою являє в очах громадян називається…
- Моделюючим іміджем
- Дзеркальним іміджем
- Реальним іміджем
- Стратегічним іміджем
Вопрос: Що з переліченого НЕ може бути структурним елементом політичного конфлікту?
- Джерело конфлікту
- Креатура конфлікту
- Сторони конфлікту
- Позиції суб'єктів конфлікту
Вопрос: Лобізм, що грунтується на особистих зв’язках і контактах лобістів з представниками
політичної еліти називається…
- Прямим
- Опосередкованим
- Внутрішнім
- Публічним

Вопрос: 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.
Вопрос: 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
Вопрос: Яка базова характеристика підданської політичної культури?
- Орієнтація на політичні авторитети
- Прагнення впливати на політичну систему
- Пасивне ставлення до політичної системи
- Орієнтація на політичні інститути
Вопрос: 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
Вопрос: Що являє собою громадянська політична культура?
- Культуру громадян даної країни
- «Ідеальний» тип політичної культури
- «Змішаний» тип політичної культури, який характеризується переважанням активістської культури
- Культуру влади, що враховує інтереси громадян

Вопрос: Функція політичної культури, що задає індивідам, групам, суспільству норми і стандарти
політичного мислення і поведінки, реакцію на навколишнє політичне середовище, називається…
- Комунікативною
- Регулятивною
- Виховною
- Нормативною
Вопрос: Функція політичної культури, що сприяє відтворенню суспільно-політичних відносин даної
системи з усіма притаманними їй суперечностями, отримала назву…
- Виховної
- Репродуктивної
- Мобілізаційної
- Комунікативної
Вопрос: Функція, що дозволяє встановити зв’язок між учасниками політичного процесу, передати
елементи політичної культури від покоління до покоління і накопичувати політичний досвід,
називається…
- Виховною
- Аксіологічною
- Комунікативною
- Інтеграційною
Вопрос: Хто вперше вводить поняття «соціологія»?
- Г.Спенсер
- Р. Мертон
- О.Конт
- К.Маркс
Вопрос: У який із цих періодів соціологія сформувалась як наука?
- ХХ ст.
- ХІІ-ХІІІ ст.
- ХVІІІ ст.
- ХІХ ст.
Вопрос: Хто з соціологів був засновником натуралістичного напрямку в соціології?
- К.Маркс

- Г.Спенсер
- М.Вебер
- Г.Зіммель
Вопрос: Хто з соціологів розглядав суспільство з точки зору класових антагонізмів?
- К.Маркс
- М.Вебер
- Е.Дюркгейм
- Г.Тард
Вопрос: Відомо, що поняття «соціальне» є багатозначним. Виберіть із запропонованих варіантів
відповідей одну, що найбільш точно і повно відповідає його суті:
- Соціальне є тотожним суспільному
- Соціальне означає все те, що належить до суспільства, на відміну від природи
- Соціальне – це сукупність тих чи інших властивостей і особливостей суспільних відносин
- Соціальне – це аспект суспільного, що визначає становище суб’єктів у соціальній структурі
суспільства
Вопрос: Соціальний закон – це…
- Визнане правило, зразок поведінки чи дій індивідів, соціальних груп
- Закономірності становлення, розвитку і функціонування суспільства
- Об’єктивний та повторювальний зв’язок між соціальними явищами і процесами, які виникають
завдяки масовій діяльності людей
- Значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності чи невідповідності потребам
суспільства, соціальних груп і особистості
Вопрос: 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
Вопрос: Хто з соціологів ввів поняття «соціальної» аномії?
- Р.Мертон
- М.Вебер
- Е.Дюркгейм

- О.Конт
Вопрос: Суспільство – це…
- Частина світу, або територія, що має визначені кордони
- Сукупність індивідів, що проживають на певній території
- Політична організація країни
- Соціальна організація країни, основу якої складає соціальна структура
Вопрос: Якої підсистеми у суспільстві НЕ існує?
- Політичної
- Медичної
- Економічної
- Соціальної
Вопрос: Історично першою формою соціальної стратифікації виступає…
- Рабство
- Станова
- Кастова
- Класова
Вопрос: Відносини у первинній групі мають…
- Особистісний характер
- Неформальний характер
- Формальний характер
- Інструментальний (діловий) характер
Вопрос: Які основні види соціальної мобільності існують?
- Відкрита та закрита
- Горизонтальна і вертикальна
- Базова та другорядна
- Реальна та формальна
Вопрос: Соціалізація особистості – це…
- Вид девіації
- Освоєння норм і традицій даного суспільства
- Вид аномії

- Вид адаптації
Вопрос: Якого рівня культури не існує?
- Молодіжна культура
- Масова культура
- Традиційна культура
- Вертикальна культура
Вопрос: Визнання інформації третім видом матерії є суттю теорії…
- Постіндустріального суспільства
- Інформаційного суспільства
- Сучасного суспільства
- Комунікації
Вопрос: Інформація, що циркулює в органах державної влади, політичних партіях, комерційних і
виробничих підприємствах, науковій сфері тощо називається…
- Спеціальною
- Офіційною
- Публічною
- Специфічною
Вопрос: 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
Вопрос: Людство пережило ___ інформаційні революції (вставте пропущену цифру)
-2
-3
-4
-5
Вопрос: 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
Вопрос: Згідно з якою теорією механізм збору, обробки і розповсюдження інформації може, певною
мірою, бути відчужений від емоцій, установок і пристрастей конкретної людини, так, наче медіа є
чимось на кшталт мегамашини?
- Теорії об’єктивної преси
- Теорії якісних медіа
- Теорії сенсаційної преси
- Концепції трьох криз
Вопрос: Ера Гутенберга розпочалася у __ (вставте пропущену дату)
- І ст. до н.е.
- 1440 р.
- 1523 р.
- 1914 р.
Вопрос: Пропаганда, яка посилається на офіційні джерела (наприклад, на інформацію урядових
органів), є…
- Білою
- Сірою
- Чорною
- Червоною
Вопрос: 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
Вопрос: Процес, при якому політичне життя, переміщається в символічний простір засобів масової
інформації називається…
- Комунікативним

- Інформаційним
- Медіатизацією політики
- Політизацією медіа
Вопрос: 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
Вопрос: (Гарантоване) право або (гарантована) можливість вільно засновувати, видавати, редагувати,
читати, розповсюджувати друковані ЗМІ на свій вибір, володіти, користуватися ними та публікуватися
в них – це…
- Свобода слова
- Свобода друку
- Свобода ЗМІ
- Свобода преси
Вопрос: Державна інформаційна політика – це…
- Сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню,
поширенню та зберіганню інформації
- Те, що уряд цілеспрямовано робить або свідомо не робить
- Напрям дії або утримання від неї, обрані державними органами для розв’язання певної
проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем
- Діяльність уряду у сфері масової комунікації
Вопрос: Ф. Шміттер запропонував класифікацію результатів впливу міжнародних акторів на процеси
демократизації в тій чи іншій країні, які можуть набувати форм…
- Варіативного контролю; дифузії; приручення; впливу, заснованого на згоді
- Контролю; дифузії; дрейфу; впливу, заснованого на згоді
- Відсутності контролю; дифузії; приручення; впливу
- Контролю; дифузії; приручення; впливу, заснованого на згоді
Вопрос: Основні напрями діяльності держави з управління суспільством, включаючи механізм
державного впливу на розвиток суспільних процесів, це…

- Завдання держави
- Функції держави
- Політичний режим держави
- Форми держави
Вопрос: У випадку суперечності між міжнародним договором України і актом законодавства України
застосовуються правила…
- Міжнародного договору
- Акту законодавства України
- Акту, визначеного національними судами
- Акта, визначеного міжнародними судами
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Яку концепцію походження держави відстоювали А.Августин, Ф.Аквінський і Ж.Марітен?
- Іригаційну
- Патріархальну
- Теологічну
- Органічну
Вопрос: 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
Вопрос: Вищим органом у системі виконавчої влади України є…
- Президент України
- Верховна Рада України
- Кабінет Міністрів України
- Верховний і Конституційний Суди України
Вопрос: Яким терміном позначається історично визначений тип суспільства, який ґрунтується на
певному способі виробництва?
- Держава
- Політична система суспільства
- Правова система суспільства
- Суспільно-економічна формація

Вопрос: 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
Вопрос: Гарантом Конституції України, прав і свобод людини є …
- Народ України
- Конституційний Суд України
- Президент України
- Кабінет Міністрів України
Вопрос: Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Міжнародного кримінального суду?
- Французька
- Німецька
- Іврит
- Італійська
Вопрос: Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Європейського суду з прав людини?
- Французька
- Російська
- Іспанська
- Німецька
Вопрос: Право на життя належить до групи…
- Екологічних прав
- Культурних прав
- Соціальних прав
- Особистих прав
Вопрос: Група прав, яка в більшій мірі пов’язана з концепцією природних прав людини – це…
- Особисті права
- Політичні права
- Соціальні права

- Економічні права
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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.
Вопрос: 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
Вопрос: 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.
Вопрос: Як називають вибори, на яких безпосереднє право обрання кандидата належить колегії
виборщиків, на основі права делегування їм своїх повноважень усіма виборцями?
- Непрямі вибори
- Вільні вибори
- Прямі вибори
- Недемократичні вибори.
Вопрос: В яких округах застосовують пропорційну виборчу систему?
- Багатомандатних
- Одномандатних
- Плюріномінальних
- Уніномінальних
Вопрос: Як називають сукупність осіб, які мають виборчі права?
- Депутатський корпус
- Колегія виборщиків
- Виборчий корпус
- Квестори
Вопрос: Як називають байдуже ставлення людей до здійснення своїх громадсько-політичних прав, що
найчастіше проявляється в їх ухиленні від участі у голосуванні?
- Абсентеїзм
- Автаркія
- Ротація
- Референдум
Вопрос: Позначте країну, в якій президента обирає парламент:
- Російська Федерація
- Білорусь
- Казахстан
- Естонія
Вопрос: Закони функціонування політики, політичних систем відображають:

- Форми і методи організації політики, політичних систем
- Функціонування політики як особливої сфери, характер її явищ та процесів
- якісні перетворення в політиці
- Загальне, стисло сформульоване теоретичне положення, яке визначає сутність соціальних і
політичних явищ та об’єктивно існуючий між ними взаємозв’язок
- Жодна відповідь не є вірною
Вопрос: Назвіть представників «класової теорії» походження держави:
- Макіавеллі, Гамільтон
- Маркс, Енгельс, Ленін
- Михайловський, Бакунін
- Спенсер, Марітен
Вопрос: Політична система – це…
- Виробничі відносини та економічні закони
- Організація політичної влади, що створює умови для найбільш повного забезпечення реалізації
прав і свобод людини та громадянина, а також для найбільш послідовного обмеження можливостей
утиску (державною владою) громадян
- Держава, профспілки, партії, церква та інші державно-політичні організації та рухи, які
переслідують політичну мету, а також норми, політичні відносини і політична культура
- Сфера діяльності, яка пов’язана із відносинами між класами, націями та іншими соціальними
угрупованнями, у центрі якої – завдання завоювання, утримання та використання державної влади
Вопрос: Формою конформізму виступає…
- Політична участь
- Політичне відчуження
- Політичне функціонування
- Політична ідеологія
Вопрос: Що з переліченого не належить до «позитивних цінностей»?
- Справедливість
- Демократія
- Свобода
- Нігілізм
Вопрос: Яка із названих ідей характерна для політичної думки Стародавнього Сходу?
- Пріоритету приватної власності

- Ідеального правителя
- Кращого державного устрою
- Верховенства закону
Вопрос: Яка із названих ідей характерна для ліберально-просвітницького напряму політичної думки?
- Розподілу влади
- Освіченого абсолютизму
- Державного суверенітету
- Досконалого морального порядку
Вопрос: Хто із мислителів уперше відстоював принцип відокремлення політики від релігії та моралі?
- Дж. Локк
- Н. Макіавеллі
- Ж. Боден
- Ж. Руссо
Вопрос: Хто з мислителів права людини ставив вище за суверенітет народу?
- Дж. Локк
- Ж-Ж. Руссо
- Ф. Гегель
- Т. Гоббс
Вопрос: 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
Вопрос: 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

Вопрос: Кабінет Міністрів України – це:
- єдиноначальний орган загальної компетенції
- колегіальний орган спеціальної компетенції
- колегіальний орган загальної компетенції
- правильної відповіді немає
Вопрос: Регіональні органи державної влади наділені:
- правами
- обов’язками
- зобов’язаннями
- повноваженнями
Вопрос: 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
Вопрос: Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України є:
- міністр оборони України
- голова Ради національної безпеки і оборони України
- Президент України
- Голова Верховної Ради України
Вопрос: До органів державної виконавчої влади належать:
- обласна рада
- Конституційний Суд України
- ВРУ
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Вопрос: Голова обласної державної адміністрації призначається:
- прем'єр-міністром
- Президентом
- головою обласної ради

- міністром економічного розвитку і торгівлі
Вопрос: Виконавчу владу в областях і районах здійснюють:
- місцеві державні адміністрації
- обласні та районні ради
- голови обласних та районних рад
- органи місцевого самоврядування
Вопрос: 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
Вопрос: За ступенем спеціалізації органи місцевого самоврядування поділяються на:
- загального та спеціального призначення
- одноособові та колегіальні
- представницькі та виконавчі
- соціальні, економічні, фінансові
Вопрос: 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
Вопрос: До територіальних органів центральних органів виконавчої влади належать:
- районні державні адміністрації
- обласні державні адміністрації
- регіональні відділення Фонду державного майна
- обласні ради
Вопрос: 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
Вопрос: Районні державні адміністрації належать до:
- вищих органів виконавчої влади
- центральних органів виконавчої влади
- місцевих органів виконавчої влади
- регіональних органів управління
Вопрос: 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.
Вопрос: Хто з науковців стверджував, що з кінця ХХ ст. політичні партії перетворюються на агентів
дедемократизації?
- К. Лоусон
- Т. Погунтке
- К. Стром
- Р. Кац
Вопрос: Хто з науковців розглядає політичну партію як політичне утворення, яке рекрутує і соціалізує
нових членів, вибирає лідерів через внутрішні процеси представництва та виборів, а також вирішує
внутрішні суперечки?
- П. Меркл
- К.Л оусон
- М. Дюверже
- У. Кротті
Вопрос: Що, на думку Р. Каца та П. Меїра, сприяє формуванню партій картельного типу?
- Зміна соціальної структури
- Підтримка партій державою
- Запровадження пропорційної виборчої системи

- Слабкість опозиційних партій
Вопрос: За Дж. Сарторі партії, які формують лише тло партійної конкуренції називаються…
- Фоновими партіями
- Неістотними партіями
- Відсталими партіями
- Псевдопартіями
Вопрос: Які політичні партії Дж. Сарторі відносив до таких, що формують партійну систему країни?
- Всі офіційно зареєстровані
- Релевантні партії
- Парламентські партії
- Демократичні партії
Вопрос: 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
Вопрос: Хто автор праці «Анархія, держава й утопія»?
- Ю. Хабермас
- Ф. Гайєк
- Дж. Ролз
- Р. Нозік
Вопрос: Концепція мінімальної держави є складовою…
- Комунітаризму
- Консерватизму
- Лібертаріанства
- Анархізму
Вопрос: Яка організація НЕ є спеціалізованою структурою ООН?
- ЮНЕСКО
- МАГАТЕ

- ОПЕК
- ВОЗ
Вопрос: «Превентивний інтервенціонізм» означає…
- Прагнення забезпечити існування миру і безпеки на Землі шляхом інтервенції до держав, які
становлять загрозу для людства
- Політику, спрямовану на забезпечення миру і порядку в країнах і регіонах світу шляхом введення
миротворчих сил під егідою ООН
- Задеклароване право на здійснення інтервенції до тих держав світу, які порушують Статут ООН, де
немає дотримання основних положень «Декларації прав людини»
- Право на втручання у справи нейтральних держав
Вопрос: Політико-технологічний процес – це...
- Послідовність взаємодій, в які з одного боку, вступає суб'єкт політичного управління, що
переслідує певні цілі, а з іншого - залучається об'єкт, від дій якого залежить досягнення цих цілей
- Вироблення і запровадження у життя політичних програм усіма суб'єктами політичної системи, а
також різними неформальними угрупуваннями за допомогою правових і політичних норм
- Дії, що вживаються соціальними групами чи окремими громадянами та мають на меті вплинути
на державну політику, управління державними справами або на вибір політичних лідерів
- Практичні відносини, взаємозв'язки соціальних суб'єктів, у яких виражаються їхні інтереси та
здійснюється політична діяльність
Вопрос: Враховуючи спрямованість на розширення кола суб'єктів, здатних застосовувати сформовані
алгоритми діяльності при вирішенні типових завдань політичні технології поділяються на…
- Стратегічні й тактичні
- Функціональні та інструментальні
- М’які та тверді
- Тиражовані й унікальні
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Припинення активних дій з боку сторін конфлікту з одночасним збереженням існуючих між
ними протиріч називається…
- Ескалацією конфлікту
- Генералізацією конфлікту
- Розширенням конфлікту
- Латентизацією конфлікту
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: За спрямованістю дій суб’єктів політичні процеси поділяються на…
- Явні та приховані
- Відкриті й закриті
- Конфліктні, компромісні й консенсусні
- Еволюційні та революційні
Вопрос: Пізнавальні політичні орієнтації – це …
- Знання про політику
- Істинне чи хибне знання про політичні об’єкти та ідеї
- Знання про політичне
- Пізнання політичного
Вопрос: 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
Вопрос: Базовим індикатором вимірювання культури політичного протесту є…
- Протестні акції
- Стратегія діяльності політичної опозиції
- Несанкціоновані мітинги та демонстрації
- Збройне повстання
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Соціологія відрізняється від інших гуманітарних дисциплін…
- Проблемами
- Об'єктом дослідження
- Предметом дослідження
- Законами
Вопрос: О. Конт є засновником такого підходу до вивчення суспільства і законів його функціонування,
як…
- Інтеракціонізм
- Позитивізм
- Функціоналізм
- Конфліктологія
Вопрос: Соціологію можна вважати _________ наукою
- Природничою
- Соціально-політичною
- Інтегративною
- Теоретичною
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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, професійно-кваліфікаційних, 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
Вопрос: 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
Вопрос: Суб’єктивним показником соціальної стратифікації є…
- Престиж
- Влада
- Дохід
- Освіта
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Україна як держава за формою правління є…
- Парламентською республікою
- Президентською республікою
- Парламентсько-президентською республікою

- Президентсько-парламентською республікою
Вопрос: 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
Вопрос: Традиційні ліберальні цінності, які були сформульовані в процесі здійснення буржуазних
революцій, відносяться до ... покоління прав
- Першого
- Другого
- Третього
- Четвертого
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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

Вопрос: 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
Вопрос: Закріплення актами держави та застосування примусу з боку держави є характерними
ознаками для ___________ відповідальності
- Етичної
- Політичної
- Юридичної
- Моральної
Вопрос: Європейський суд з прав людини розглядає скарги лише на дії?
- Органів публічної влади
- Фізичних осіб
- Юридичних осіб
- Держави і фізичних осіб
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Публічність влади передбачає…
- Прийняття прозорих і відкритих рішень
- Прийняття високоморальних і патріотичних рішень
- Прийняття ефективних рішень
- Всі відповіді правильні
Вопрос: Соціальна держава на відміну від правової передбачає…
- Плюралістичну демократію
- Забезпечення високих соціальних стандартів за рахунок бюджету

- Верховенство права
- Всі відповіді правильні
Вопрос: Суб'єктами масової політики є…
- Громадяни під час виборів, референдумів, мітингів, демонстрацій
- Представники опозиції
- Політичні партії
- Окремі політичні і громадські лідери
Вопрос: Суб'єктами тіньової політики є…
- Громадські організації
- Клани
- Політичні партії
- Групи тиску
Вопрос: Що впливає на рівень сприйняття ідеї масами?
- Тип політичного режиму
- Форма державного устрою
- Редукція ідеї
- Форма політичного режиму
Вопрос: Яка із зазначених політичних ідеологій є науковою?
- Комунізм
- Лібералізм
- Консерватизм
- Ідеології не можуть бути науковими
Вопрос: В основі політичного реалізму лежать…
- Інтерес та сила
- Ідеальне суспільство та громадські організації
- Вплив громадських організацій
- Гуманізм
Вопрос: До політичного ідеалізму можна віднести…
- Бажання впливати на політику за допомогою сили
- Утопічні конструкції ідеального суспільства

- Школу реальної політики
- Небажання брати участь у політиці
Вопрос: Пацифізм є…
- Формою політичного реалізму
- Формою політичного плюралізму
- Формою політичного ідеалізму
- Бажанням впливати на політику за допомогою сили
Вопрос: Хто вперше увів у науковий обіг поняття «соціальний інститут»?
- О. Конт
- Г. Спенсер
- Е. Дюргейм
- П.Сорокін
Вопрос: Що є поштовхом до виникнення соціального інституту?
- Бажання суб’єктів влади
- Суспільна потреба
- Дослідницька діяльність науковців
- Революція
Вопрос: Процес становлення соціальних інститутів називається…
- Функціоналізацією суспільства
- Інституціоналізацією
- Дезорганізацією
- Соціалізацією
Вопрос: Яка із названих ознак не належить до характеристик бюрократичної організації (за
М.Вебером)?
- Ієрархія
- Правила
- Самоорганізація
- Традиція
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Що не належить до джерел влади?
- Нерівність
- Авторитет
- Харизма
- Держава та її інститути
Вопрос: Класифікацію соціальних процесів на кооперацію, конкуренцію (змагання), пристосування,
конфлікти, асиміляцію та амальгамізацію запропонували…
- Р. Парк та Е. Берджес
- К. Маркс і Ф. Енгельс
- М. Вебер і Г. Спенсер
- О. Конт і Е. Дюркгейм
Вопрос: Які суб’єкти не уповноважені на виконання парламентського контролю?
- Верховна рада України
- Комітети Верховної Ради України
- Представник Президента України у Верховній Раді
- Рахункова палата
Вопрос: До завдань місцевих державних адміністрацій відносять:

- Виконання державних і регіональних програм
- Підготовка та виконання відповідних бюджетів
- Взаємодія з органами місцевого самоврядування
- Всі відповіді вірні
Вопрос: До відання Автономної Республіки Крим не належить:
- Розроблення, затвердження та виконання бюджету України
- Охорона і використання пам’яток історії
- Реалізація державних програм повернення депортованих народів
- Ініціювання введення надзвичайного стану в АРК
Вопрос: 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
Вопрос: Що не входить до мілітаризованої служби в органах влади?
- Служба в СБУ
- Служба в судах
- Служба в МВС
- Служба в армії
Вопрос: 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
Вопрос: 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

Вопрос: До системи адміністративно-територіального устрою України не входить:
- Автономна республіка Крим
- Міста та райони в містах
- Територіальні громади
- Селища і села
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад не належить сфера:
- Бюджет, фінанси і ціни
- Управління комунальною власністю
- Житлово-комунальне господарство
- Управління національною безпекою

Вопрос: До система органів місцевого самоврядування в Україні відноситься:
- Територіальна громада
- Сільська, селищна, міська ради
- Виконавчі органи місцевих рад
- Всі відповіді вірні
Вопрос: Склад місцевих державних адміністрацій формують:
- Кабінет Мністрів України
- Міністерства
- Голови місцевих державних адміністрацій
- Президент України
Вопрос: Хто автор «теорії соціальної еволюції»?
- К. Поппер
- Ю. Хабермас
- М. Фуко
- Е. Гідденс
Вопрос: Хто автор поняття «генеалогія влади»?
- О. Конт
- Е. Гідденс
- Ж. Деріда
- М. Фуко
Вопрос: 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»
Вопрос: Ж. Боден обґрунтовував переваги…
- Народів помірного поясу над південними народами
- Народів помірного поясу над північними народами
- Південних народів над північними
- Північних народів над південними

Вопрос: «Органістичну» теорію держави запропонував…
- К. Хаусхофер
- Ш. Монтеск’є
- П. В. де ла Бланш
- Ф. Ратцель
Вопрос: Геополітика «великого кийка» проводилася США щодо держав…
- Латинської Америки
- Європи
- Азії
- Океанії
Вопрос: За характером політичні технології поділяються на…
- Стратегічні й тактичні
- Функціональні та інструментальні
- Тиражовані й унікальні
- Нормативні та девіантні
Вопрос: 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
Вопрос: Стратегія, зорієнтована на перенесення відповідальності за характер, наслідки та
перспективи вирішення конфліктної ситуації на вищий рівень влади, називається …
- Ініціаціацією конфлікту
- Врегулюванням конфлікту
- Витисненням конфлікту
- Рутинізацією конфлікту
Вопрос: 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
Вопрос: Політична криза, зумовлена неефективністю діяльності політичних інститутів при виконанні
своїх завдань, називається…
- Кризою проникнення
- Кризою розподілу
- Кризою легітимності
- Урядовою кризою
Вопрос: Інформаційно-психологічний вплив, що здійснюється шляхом передачі інформації через
позачуттєве, неусвідомлене сприйняття називається…
- Психотропним
- Психогенний
- Психотронним
- Психоаналітичним
Вопрос: Який із наведених типів конфліктів НЕ виділяв А.Раппопорт у своїй відомій класифікації
політичних конфліктів за характером протиборства сторін?
- Конфлікти-битви
- Конфлікти-дебати
- Конфлікти-ігри
- Конфлікти-маневри
Вопрос: 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
Вопрос: У якій статті Договору про утворення Європейського Союзу узагальнено європейські цінності?
- Такої статті немає
- Стаття 26
- Стаття 6

- Стаття 1
Вопрос: Внутрішньопартійна демократія як індикатор культури партійної діяльності в сучасній
політичній науці розуміється як…
- Функція партії; завдання партії; ресурс партії
- Характеристика партії; репрезентативність внутрішньої структури партії; роль лідера в партії
- Дисфункція політичної партії; репрезентативність внутрішньої структури партії; функція партії
- Необхідність; джерело відтворення партії; бажаний стан
Вопрос: У структурі міфів виборчої кампанії особливе місце належить псевдоміфам. Яку функцію вони
виконують в контексті культури електорального процесу?
- Перетворення виборця на «інформаційного раба»
- Перетворення виборця на «інформаційного раба» на період виборчої кампанії
- Маніпулювання свідомістю виборця
- Пізнавальну
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Закон «рівної свободи» ефективного функціонування суспільства, сформульований
Г.Спенсером передбачає…
- Існування у суспільстві «обов’язкової благодійності», тобто державного перерозподілу суспільних
коштів на користь малозабезпечених
- Держава, як вільна організація, що охороняє вільних індивідів, не повинна займатися
комерційним законодавством, керувати релігійними установами, благодійними товариствами

- Кожен індивід має право реалізувати свої здібності та прагнення у відповідності з поставленими
цілями, однак не порушуючи при цьому свободу інших індивідів
- Держава, як вільна організація, що охороняє вільних індивідів, не має втручатися в економічне та
приватне життя людей
Вопрос: Хто із соціологів класичного періоду намагався реалізувати свої таланти у сфері практичної
політики?
- О. Конт
- Г. Спенсер
- Е. Дюркгейм
- М. Вебер
Вопрос: Поведінку людей у повсякденному житті вивчає…
- Макросоціологія
- Мікросоціологія
- Соціальна психологія
- Соціальна етика
Вопрос: Сукупність прийомів, операцій і процедур теоретичного та емпіричного пізнання соціальної
реальності називається…
- Методом соціології
- Соціологічним дослідженням
- Методом аналізу емпіричних даних
- Методологією дослідження
Вопрос: Представники якої теорії порівнюють журналістів з «духовними пастирями»?
- Державницької
- Ринкової
- Соціально-відповідальної
- Ліберальної
Вопрос: 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
Вопрос: «Сукупність методів та засобів здійснення державної влади, а також рівень політичної
свободи в суспільстві та характер правового стану особи» - це:
- Політико-правовий режим
- Політична система
- Політична культура
- Система державного управління
Вопрос: 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
Вопрос: Якого поняття стосується таке визначення: «Установа, ланка державного апарату, яка бере
участь у здійсненні функцій держави і наділена для цього державно-владною компетенцією»?
- Механізм держави
- Політична організація
- Політична система держави
- Орган держави
Вопрос: 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.
Вопрос: Чи може бути обмежене право на свободу слова та думки, вільне висловлення своїх поглядів
і переконань, в Україні?
- Не може бути обмежене
- Може бути обмежене за рішенням Конституційного Суду України
- Може бути обмежене в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності та громадського
порядку

- Може бути обмежене у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України
Вопрос: Які способи надходження справи до Міжнародного кримінального суду?
- Прокурор Міжнародного кримінального суду може ініціювати розслідування
- Рада Безпеки ООН може ініціювати розслідування
- Генеральна Асамблея ООН може просити Прокурора Міжнародного кримінального суду про
розслідування одного або більше злочинів
- Спеціалізовані комітети ООН можуть просити Прокурора Міжнародного кримінального суду про
розслідування одного або більше злочинів
Вопрос: Право характеризується як можливість мислити і діяти у відповідності зі своїми
переконаннями, ставлення до добра, зла, справедливого, несправедливому – свобода ...
- Слова
- Думки
- Совісті
- Творчості
Вопрос: Презумпція невинуватості є ...
- Гарантією здійснення правосуддя
- Гарантією права
- Принципом права
- Функцією права
Вопрос: Закон не має зворотної сили, якщо ...
- Встановлює відповідальність
- Реалізує відповідальність
- Усуває відповідальність
- Пом’якшує відповідальність
Вопрос: Зобов’язання держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. полягають у ...
- Гарантуванні кожному, хто поважає Конвенцію, дотримання всіх прав і свобод людини
- Гарантуванні розгляду у Верховному Суді України скарг на порушення конституційних прав і
свобод
- Гарантуванні кожному, хто перебуває під юрисдикцією держав-учасниць Конвенції, прав і свобод,
визначених у Конвенції і додаткових протоколах до неї

- Гарантуванні виключно громадянам держави-учасниці Конвенції прав і свобод, визначених у
Конвенції і додаткових протоколах
Вопрос: Який спеціальний Закон України регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком
держави виконати рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти України?
- Закон України “Про прокуратуру”
- Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини”
- Кримінальний кодекс України
- Кримінальний процесуальний кодекс України
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: 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
Вопрос: Теоретичний підхід до визначення типології держави, який характеризує якісно новий етап
організації влади (головними її ознаками є: організація політичної влади більшості населення країни;
забезпечення реального здійснення основних прав і свобод людини та громадянина; задоволення
загальнолюдських потреб на засадах гуманізму і справедливості; існування приватної, державної та

комунальної форм власності; наявність різних соціальних груп, прошарків населення та створення
умов для їх консолідації і солідарності) – це…
- Формаційний підхід
- Цивілізаційний підхід
- Держава соціально-демократичної орієнтації
- Концепція держави «загального добробуту»
Вопрос: Принцип демократичного централізму як основи побудов партіх та держави був
обґрунтований…
- К. Марксом
- В. Леніним
- І. Сталіном
- Л. Троцьким
Вопрос: Концепція «демократичного елітизму» належить авторству…
- В. Парето
- Г. Моски
- Й. Шумпетера
- М.Ж.А.Н. де Кондорсе
Вопрос: В якому судженні виражена основна функція держави з позицій лібералізму?
- Захищати права і свободи громадян
- Узгоджувати класові інтереси
- Забезпечувати економічне зростання
- Розподіляти суспільні блага
Вопрос: В якому судженні виражена основна функція держави з позиції соціал-демократії?
- Захищати інтереси правлячої еліти
- Справедливо розподіляти суспільні ресурси
- Забезпечувати домінування в геополітичному просторі
- Всі відповіді правильні
Вопрос: Закон, сформульований О. Контом, називається законом…
- Соціальних фактів
- Трьох стадій
- Соціальної дії

- Соціальної мобільності

