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 Мета: навчитися аналізувати основні принципи державного устрою України, визначати роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у виконанні владних повноважень. Завдання:  знати: загальні характеристики основні напрями розвитку державного устрою України на сучасному етапі, основні зміни адміністративно-територіального устрою нашої держави в різні історичні періоди та їх вплив на політичний розвиток нашої держави, взаємозв’язок між політичними процесами, що відбуваються у суспільстві і державотворчими вміти: логічно мислити, використовуючи форми та методи наукового пізнання, організовувати та координувати дослідження з питань, які входять до компетенції підрозділу влади з метою підготовки відповідних науково обґрунтованих пропозицій, практично застосовувати принципи розмежувань повноважень різних гілок влади розробляти інформаційно-аналітичні матеріали, пов'язані з прийняттям та виконанням управлінських рішень; проводити порівняльний аналіз різних типів та форм державного устрою та його вплив на діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; проводити чітку паралель між політичними і державотворчими процесами. володіти: основними принципами взаємозв’язку політичних та державотворчих процесів сучасності, аналізувати особливості взаємозв’язку центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.                      

          

 



4  

 Тема 1. Етапи становлення державного устрою України  План  1. Предмет, мета і завдання курсу «Державний устрій України».  2.Зв'язки навчальної дисципліни з історією України, конституційним та адміністративним правом України, політологією та соціологією.  3. Історичні витоки становлення та розвитку державного устрою України.  Завдання для самостійної роботи  1. Особливості формування адміністративно-територіального устрою в період перебування України у складі іноземних держав. 2. Особливості трансформаційних процесів в України у ХХ ст. та їхній вплив на зміни адміністративно-територіального та державного устрою  Рекомендована література  1. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 2. Гелей, С. Політологі :навч. посібник. - К. : Знання, 2009. - 415 с.  3. Конституція України : Закон України № 254к-96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 4. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літера- тури, 2011. – 216 с. 5. Адміністративне право України [Текст] : підруч. / за ред. Ю. П. Битяка. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.  6. Галунько В. В. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / В. В. Галунько, В. І. Курило , С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 272 с.  7. Гуржій Т. О. Адміністративне право України : навчальний посібник / Т. О. Гуржій. − К. : КНТ, 2011. – 680 с.  Тема 2. Основні види державного устрою  План  1. Основні види державного устрою, їх ознаки.  2. Поняття унітарної держави, види унітарних держав. 3. Особливості формування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в різних типах унітарних держав.  
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4. Централізовані, децентралізовані та відносно централізовані унітарні держави та їхні спільні й відмінні риси.   Завдання для самостійної роботи  1. Поняття та основні ознаки федеративної держави.  2. Розмежування компетенцій центральних та місцевих органів влади.  3. Конфедерація та її основні ознаки.  4. Конституційне закріплення державного устрою України.  5. Основні принципи адміністративно-територіального устрою нашої держави.  Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія :навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Конституція України : Закон України № 254к-96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради Україн]. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 5. Гуржій Т. О. Адміністративне право України : навчальний посібник / Т. О. Гуржій. − К. : КНТ, 2011. – 680 с. 6. Адміністративне право України: підруч. / за ред. Ю. П. Битяка. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.  7. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання  : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с. 8. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. — 2-е вид., доп. і переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.    Тема 3. Унітаризм як базова цінність конституційного ладу України  План 1. Конституційне закріплення унітарного устрою України.  2. Особливий статус міст Києва та Севастополя.  Завдання для самостійної роботи  1. Зовнішні атрибути й інститути демократичної унітарної республіки — дієздатні парламент, уряд, глава держави, багатопартійна система.  2. Проведення референдумів й виборів законодавчого органу, президента, органів місцевого самоврядування та мерів міст, як основа демократичного устрою України.   

          

 



6  

Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія :навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Конституція України : Закон України № 254к-96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 5. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літера- тури, 2011. – 216 с. 6. Адміністративне право України : підруч. / за ред. Ю. П. Битяка. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.  7. Галунько В. В. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / В. В. Галунько, В. І. Курило , С. О. Короєд,та інші ; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 272 с.  8. Гуржій Т. О. Адміністративне право України : навчальний посібник / Т. О. Гуржій. − К. : КНТ, 2011. – 680 с. 9. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с. 10. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. — 2-е вид., доп. і переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.   Тема 4. Політичні режими та їх роль у формування державного устрою  План 1. Сутність і структура політичного режиму.  2. Основні ознаки політичного режиму. 3. Розподіл владних повноважень між вищими державними органами — главою держави, урядом, парламентом, вищими судовими інстанціями.  Завдання для самостійної роботи  1. Значення обсягу прерогатив тієї чи іншої гілки влади. 2. Типологія політичних режимів.  3. Основні риси перехідних політичних режимів.  Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 
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3. Гелей, С. Політологія :навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління : навч. – метод. посіб. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 5.  Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с  Тема 5. Форми державного правління. Форма державного правління у сучасній України  План   1. Форма держави та її організація, єдність форми правління, форми державного устрою і політичного режиму.  2. Поняття то основні особливості форми державного правління.  3. Характеристика монархічної форми державного правління.  4. Форма державного правління у сучасній України та її особливості.  Завдання для самостійної роботи  1. Основні типи монархій у сучасному світі їх спільні та відмінні риси.  2. Республіканська форма правління. 3. Види республік, спільні та відмінні риси.   Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія :навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління  : навч. – метод. посіб. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 5.  Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с 6. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с. 7. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління.— 2-е вид., доп. і переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.  8. Малиновський В. Я.Державне управління: навч. посіб. — К. : Атіка, 2009, — 608 с.   
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Тема 6. Політична система сучасної України: стан і тенденції розвитку  План 1. Поняття політичної системи суспільства, типологія політичних систем.  2. Політична система за умов трансформації українського суспільства: загальні особливості.  3. Модель та реалії сучасної політичної системи України.  4. Гілки влади в Україні: стратегія співпраці.   Завдання для самостійної роботи  1. Основні напрями розвитку політичної системи України на сучасному етапі. 2. Законодавче забезпечення можливості встановлення балансу політич-них сил, яке спонукало б до рівноваги стримуючих противаг, законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, їх плідного співробітництва. 3. Роль політичних партій у політичній системі та їх вплив на державний устрій.  Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія : навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління : навч. – метод. посіб. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 5.  Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с 6. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання  : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с. 7. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. — 2-е вид., доп. і переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.   Тема 7. Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі  План 1. Поняття демократії та основні принципи демократії.  2. Історія розвитку демократії у світовому контексті.  3. Законодавче забезпечення демократичного розвитку сучасної України.  4. Основні ознаки та принципи побудови демократії в Україні. 
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Завдання для самостійної роботи  1. Демократизація діяльності органів влади в сучасній Україні.  2. Основні етапи здійснення демократичних перетворень.  3. Концептуальна  модель демократизації українського суспільства.  4. Головні виклики демократизації України.  5. Моделі формування та співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у демократичній державі.  Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія : навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління  : навч. – метод. посіб. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 5.  Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с 6. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с. 7. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. — 2-е вид., доп. і переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.  8. Малиновський В. Я.Державне управління: навч. посіб. — К. : Атіка, 2009, — 608 с.   9. Райт Г. Державне управління / Г. Райт ; пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. — К. : Основи, 1994. — 191 с.  Тема 8. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент України, умови обрання, його повноваження щодо вступу законів у дію  План 1. Характерні риси державного устрою сучасної України.  2. Адміністративно-територіальний устрій  держави.  3. Вибори парламенту України та основні функції органу законодавчої влади.  4. Конституційні принципи формування уряду України: порядок призначення та звільнення.     
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Завдання для самостійної роботи  1. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади. 2. Порядок обрання президента та його повноваження.  3. Порядок формування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія :навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління  : навч. – метод. посіб. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 5.  Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с 6. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с.  Тема 9. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень  План  1. Взаємовідносини між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.  2. Розмежування функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.   Завдання для самостійної роботи  1. Галузева та суміжна компетенції місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 2. Виключна компетенція місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.  Рекомендована література  1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія : навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  
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4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління  : навч. – метод. посіб. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 5.  Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с 6. Лазор О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с. 7. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. — 2-е вид., доп. і переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.  8. Малиновський В. Я.Державне управління: навч. посіб. — К. : Атіка, 2009, — 608 с.   9. Райт Г. Державне управління / Г. Райт ; пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. — К. : Основи, 1994. — 191 с.  Тема 10. Концептуальні положення адміністративно-територіальної реформи в Україні  План 1. Характеристика головних проблем сучасного адміністративно-територіального устрою України.  2. Цілі та завдання реформи адміністративно-територіального устрою.  3. Вимоги до організації адміністративно-територіального устрою.   Завдання для самостійної роботи  1. Правовий статус адміністративно-територіальних одиниць.  2. Основні вимоги до адміністративно-територіальних одиниць при їх створенні та реорганізації. 3.  Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн.  4. Основні системи здійснення публічної влади на місцях.  Рекомендована література 1. Баранівський В. Ф. Політологія. Підручник. – К. : Національна академія, 2016. – 236 с. 2. Політологія: Навч. посібник. – Рівне : НУВНП, 2014. – 218 с. 3. Гелей, С. Політологія :навч. посібник. - К. :Знання, 2009. - 415 с.  4. Войнович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління  : навч. – метод. посіб. — К. : Вид – во НАДУ, 2003. — 192 с. 5.  Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с 
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6. Лазор  О. Публічна служба в Україні: Нормативно – правове регулювання : навч. посібник. —  К. : Дакор, КНТ, 2006. —  528 с. 7. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. — 2-е вид., доп. і переробл. — К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.  8. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. — К. : Атіка, 2009, — 608 с.    Підсумкові тестові завдання 1.  За формою державного устрою держави поділяються на: а) дві  групи; б) три групи; в) чотири групи; г) п’ять  груп; д) шість груп. 2. Унітарною вважається держава, яка: а) не має у своїй внутрішній структурі державних утворень; б) має у своїй внутрішній структурі лише одне державне утворення; в) має у своїй внутрішній структурі не більше двох державних утворень; г) не має у своїй внутрішній структурі домініонів; д) має у своїй внутрішній структурі не більше трьох державних утворень; 3. Унітарна держава — це: а) проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні б) одиниці, що не мають суверенних прав; б) складна держава, частини якої мають суверенні права; в) держава, до складу якої входять колонії; г) держава, до складу якої входять метрополії; д) складна держава в якій є лише одне державне утворення, яке є суб’єктом міжнародних відносин. 4. В унітарних державах автономні утворення мають: а) лише територіальну автономію; б) політичну автономію; в) військову автономію; г) територіальну та політичну автономію; д) військову та релігійну автономію. 5. У простій унітарній державі утворюються:  а) лише адміністративно-територіальні одиниці; б) адміністративно-територіальні і федеративні одиниці; в) лише федеративні одиниці; г) федеративні і певні автономні територіальні утворення; д) лише суб’єкти конфедерації. 6. Унітарні держави залежно від ступеня централізації влади поділяють на: а) централізовані, децентралізовані та відносно централізовані; б) централізовані та децентралізовані; в) централізовані та відносно децентралізовані; г) централізовані та федеративні; д) федеративні та конфедеративні. 7. Федерація це: а) складна союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають суверенні права; б) проста союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають суверенні права; в) союзна держава до складу якої входять адміністративно-територіальні одиниці; г) складна держава до складу якої входять колонії та метрополії; д) складна союзна держава, частинами якої є державні утворення, не мають суверенних прав. 8. Основними рисами унітарної держави є: 
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а) територія такої держави, що являє собою єдине ціле, яке поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, приймається і діє єдина Конституція, існує єдине громадянство, наявність єдиних законодавчих, виконавчих і судових органів; б) наявність єдиних законодавчих, виконавчих і судових органів, наявність у кожної адміністративно-територіальної одиниці своєї Конституції та системи органів виконавчої влади; в) територія такої держави, не являє собою єдиного цілого, а всю повноту влади у кожній адміністративно-територіальній одиниці здійснюють посадові особи, які не підкоряються органам центральної виконавчої влади; г) відсутнє єдине громадянство, але діє єдина Конституція, кожна адміністративно-територіальна одиниця має власні військові формування; д) існує лише єдиний парламент. 9. Унія це: а) об'єднання двох монархічних держав з загальним монархом; б) об'єднання трьох монархічних держав з загальним монархом; в) об'єднання світської і теократичної монархій; г) об'єднання абсолютної та конституційної монархій; д) об'єднання республіки та монархії. 10. Нині у світі існує:  а) 24 федеративні держави; б) 25 федеративних держав; в) 30 федеративних держав; г) 35 федеративних держав; д) 40 федеративних держав. 11. Конфедерація це: а) тимчасовий союз суверенних держав, які об'єдналися для досягнення певних цілей і спільно здійснюють низку напрямків державної діяльності (оборона країни, зовнішня торгівля, митна справа, грошово-кредитна система тощо) при збереженні в інших питаннях повної самостійності; б)  держава в якій її суб'єкти мають власну правову і судову системи; в) держава до складу якої входять колонії які мають власниу законодавчу виконавчу і судову системи й самостійно проводять зовнішню політику; г) тимчасове об’єднання кількох суверенних держав під владою духовної особи, кій надано право самостійно проводити внутрішню та зовнішню політики; д) постійне об’єднання кількох суверенних держав під владою монарха, який наділений правом законодавчої ініціативи. 12. До основних ознак конфедерації відносять: а) відсутність спільної для всієї конфедерації єдиної території і державного кордону, відсутність загальних законодавчих органів і системи управління, відсутність загальних для всієї конфедерації конституції, системи законодавства, громадянства, судової та фінансової систем; б) наявність системи законодавства усієї конфедерації і системи законодавства її суб'єктів; в) наявність спільного парламенту, спільних збройних сил, але кожен її суб’єкт має власну конституцію, основні положення якої можуть суперечити загальній конституції; г) наявність спільної фінансової системи при цьому податкові системи її суб’єктів мають повну автономію; д) наявність загальних законодавчих органів і системи управління. 13. Співдружність незалежних держав, була утворена в:  а) 1991 р.; б) 1990 р.; в) 1992 р.; г) 1993 р.; д) 1995 р. 
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14. Політико-адміністративний устрій – це:  а) поділ території держави на складові частини (територіальні одиниці), відповідно до якого утворюється вертикальна структура органів державної влади і управління; б) поділ вілади на виконавчу, законодавчу та судову, кожна з яких діє автономно від іншої; в) механізм формування центральних органів виконавчої влади за адміністративно-територіальним принципом; г) система формування податків держави та особливості їхнього розподілу між центром та регіонами; д) поділ держави окремі адміністративно-територіальні одиниці, які мають право самостійно вирішувати питання свого економічного розвитку. 15. Територія Галицько-Волинського князівства поділялася на: а) ряд князівств-земель; б) ряд воєводств; в) ряд губерній; г) ряд префектур; д) ряд графств. 16. Центрами волостей у Галицько-Волинській державі були: а) міста; б) села; в) монастирі; г) об’єднання громад; д) фортеці. 17. Магдебургське право на українських землях існувало з: а) ХІІ ст.; б) ХІІІ ст.; в) ХІV ст.; г) ХV ст.; д) ХVІ ст. 18. Магдебургське право це: а) право міст на самоврядування; б) право міст на зовнішньополітичну діяльність; в) право волостей на формування органів влади; г) право князів на управління містами; д) право міст на проведення ярмарок. 19. Люблінську унію було укладено у: а) 1569 р.; б) 1568 р.; в) 1670 р.; г) 1572 р; д) 1575 р. 20. Після Люблінської унії адміністративне управління українськими землями у складі Речі Посполитої здійснювалось на основі:  а) Литовського статуту 1588 р. та норм польского права; б) Литовського статуту 1566 р.; в) Литовського статуту 1528 р.; г) норм польського права; д) на власний розсуд місцевою адміністрацією, яку очолювали воєводи. 21. Політико-адміністративний устрій Гетьманщини це:  а) полково-сотенний адміністративний поділ території: б) полковий адміністративний поділ території: в) курінний адміністративний поділ території; г) паланковий адміністративний поділ території; д) адміністративний поділ території на міські й сільські округи. 22. Після приєднання українських земель до Російської імперії, на них було: а) поширено загальноімперський адміністративний устрій; б) збережено колишній адміністративний устрій; в) сформовано нову систему адміністративного устрою; г) проведено адміністративну реформу; д) введено особливу форму адміністративного устрою. 23. Станом на середину ХІХ ст. Наддніпрянщина була поділена на: а) три генерал-губернаторства; б) чотири генерал-губернаторства; в) два генерал-губернаторства; г) п’ять генерал-губернаторств; д) поділялася лише на губернії. 24. Генерал-губернаторство – це: а) велика адміністративно-територіальна одиниця до складу якої входило кілька губерній; б) мала адміністративно-територіальна одиниця до складу якої входило кілька повітів; в) адміністративно-територіальна одиниця до складу якої входило кілька 
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волостей; г) велика адміністративно-територіальна одиниця до складу якої входило кілька міст; д) велика адміністративно-територіальна одиниця до складу якої входило лише дві губернії. 25. Генерал-губернаторів призначав і звільняв лише: а) імператор; б) державна рада в) міністр внутрішніх справ; г) сенат; д) синод. 26. У складі ІІ Речі Посполитої українські землі було поділено на: а) воєводства, повіти і гміни; б) повіти і волості; в) волості та райони; г) області та райони; д) губернії та повіти. 27. 4 грудня 1939 р. у Західній Україні: а) було створено шість областей; б) було створено чотири області; в) було створено п’ять областей; г) було створено двадцять п’ять районів; д) було створено сім областей; 28. Наприкінці 1944 р., на території України було:  а) встановлено довоєнний адміністративно-територіальний устрій; б) сформовано новий адміністративно-територіальний устрій; в) модернізовано довоєнний адміністративно-територіальний устрій; г) встановлено адміністративно-територіальний устрій який існував до 1939 р.; д) встановлено адміністративно-територіальний устрій який існував до 1932 р. 29. Кримську область було передано до складу України: а) 19 лютого 1954 р.; б) 20 лютого 1954 р.; в) 25 лютого 1954 р.; г) 19 лютого 1964 р.; д) 19 лютого 1974 р. 30. Сучасна система областей та районів України почала формуватися у: а) 1932 р.; б) 1930 р.; в) 1939 р.; г) 1944 р.; д) 1954 р. 31. Нині адміністративно-територіально Україна поділена на:  а) 24 області, автономну республіку Крим та 490 районів; б) 23 області, автономну республіку Крим та 490 районів; в) 24 області, автономну республіку Крим та 500 районів; г) 24 області, автономну республіку Крим та 590 районів; д) 22 області, автономну республіку Крим та 690 районів; 32. Нині у світі унітарними є:  а) 170 держав; б) 150 держав; в) 145 держав; г) 185 держав; д) 200 держав. 33. Голови місцевих державних адміністрацій Києва та Севастополя: а) призначаються Президентом України самостійно; б) призначаються Президентом України за погодженням з Кабміном; в) призначаються Президентом України за погодженням з Верховною радою України; г) призначаються Президентом України за погодженням з місцевою територіальною громадою; д) призначаються Президентом України за погодженням з РНБО; 34. Державний устрій України — це:  а) її територіальна організація, яка характеризується певною формою конституційно-правових відносин між державою в цілому та її складовими частинами; б) її територіальна організація, яка характеризується розмежуванням повноважень гілок влади; в) її політична організація, яка характеризується певною формою конституційно-правових відносин між державою в цілому та її громадянами; г) її законодавча система та принцип формування вищих органів влади; д) її політична організація та механізм проведення виборів до центральних та місцевих органів влади. 
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35. Державний устрій (лад) України включає такі складові: а) форму держави та її конституційне закріплення, характеристику України як демократичної держави, визначення України як суверенної незалежної держави, конституційне закріплення України як правової держави, характеристику України як соціальної держави; б) лише характеристику України як соціальну державу, як суб’єкта міжнародних відносин та суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності; в) формування вищих органів влади, законодавче закріплення владних повноважень і розподіл відповідальності за внутрішню політику держави; г) механізм регулювання владних повноважень; д) механізм формування системи органів виконавчої, законодавчої влад та системи правоохоронних органів. 36. Відповідно до Конституції України зміна її території неможлива без: а) згоди народу України; б) згоди Верховної ради України; в) згоди Президента України; г) згоди Верховного суду України; д) згоди Кабінету міністрів України. 37. Відповідно до статті 7 Конституції України: а) в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування; б) в Україні визнається поділ влади; в) Україна є унітарною децентралізованою державою; г) в Україні гарантовано політичні права; д) Україна є республікою. 38. На підставі ст. 133 Конституції територія України:  а) поділяється на адміністративно-територіальні одиниці (області, райони, міста, райони в містах, селища і села), які у сукупності становлять адміністративно-територіальний устрій; б) поділяється на адміністративно-територіальні одиниці області, які у сукупності становлять адміністративно-територіальний устрій; в) поділяється лише на адміністративно-територіальні одиниці округи, які у сукупності становлять адміністративно-територіальний устрій; г) поділяється на адміністративно-територіальні одиниці префектури, які у сукупності становлять адміністративно-територіальний устрій; д) поділяється на адміністративно-територіальні одиниці губернії, які у сукупності становлять адміністративно-територіальний устрій. 39. Відповідно до ст. 5 Конституції Україна за формою правління є: а) республікою; б) абсолютною монархією; в) конституційною монархією; г) республікою з елементами монархії; д) дуалістичною монархією; 40. Сутність України як правової держави полягає в:  а) демократизмі, народному суверенітеті як єдиного джерела державної влади і в підпорядкованості держави суспільству; б) в наявності механізму контролю громадянського суспільства за діяльністю органів влади; в) в підпорядкованості суспільства державі; г) регулярному проведенні демократичних виборів на альтернативній основі; д) наявності громадянського суспільства. 41. Найбільш повно політичний режим висвітлює: а) процесуальні аспекти інститутів політичної системи, взаємодію суб'єктів політичного процесу у структурі політичної системи, способи й механізми розподілу влади у політичному просторі, характер відносин між політико-владними і політико-невладними суб'єктами, а також між політичними і неполітичними інститутами; 
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б) взаємодію суб'єктів політичного процесу у структурі політичної системи та їхню можливість виходу з політичної системи інституціональним шляхом; в) характер відносин між політико-владними і політико-невладними суб'єктами, а також між політичними і неполітичними інститутами та особливості формування неполітичних інститутів; г) способи й механізми розподілу влади у політичному просторі, механізм прийняття нормативно-правових актів та формування владної вертикалі; д) структуру економічних та владних відносин способи й механізми розподілу влади у політичному просторі. 42. Вперше типологію політичних режимів запропонував: а) Г. Моска; б) В. Парето; в) П. Шляхтун; г) Е. Дюверже; д) З. Бзежинський. 43. Нині при класифікації політичних режимів виокремлюють: а) тоталітарний, авторитарний і демократичний політичні режими; б) авторитарний і демократичний політичні режими; в) монархічний і республіканський політичні режими; г) тоталітарний і авторитарний політичні режими; д) духовний і світський політичні режими. 44. Політичними режимами перехідного суспільства можуть бути: а) тоталітарно-авторитарний і авторитарно-демократичний політичні режими; б) демократично-тоталітарний політичний режим; в) тоталітарно-монархічний політичний режим; г) духовно-авторитарний політичний режим; д) теократично-демократичний політичний режим. 45. Політичний режим це:  а) система методів і засобів здійснення політичної (державної) влади; б) методи розподілу дефіцитних ресурсів суспільства; в) механізм формування владної вертикалі у державі; г) система формування бюрократичного апарату; д) система реалізації своїх повноважень місцевими державними адміністраціями. 46. Важливою характеристикою політичного режиму є: а) його легітимність; б) його консенсусність; в) його здатність до компромісів; г) його дієздатність; д) його правоздатність. 47. Вперше термін тоталітаризм до наукового обігу було введено в: а) Італії; б) Німеччині; в) СРСР; г) США; д) Угорщині. 48. Першу спробу систематизувати ознаки тоталітарного режиму було зроблено: а) К. Фрідріхом; б) О. Мотилем; в) Є. Вятром; г) В. Парето; д) Г. Моска. 49. Класичними тоталітарними державами були:  а) Німеччина у 1930-х – 1945 рр. та СРСР у період сталінського правління; б) Німеччина та Угорщина у 1930-х – 1945 рр.; в) Німеччина та Італія у 1930-х – 1945 рр.; г) Румунія та Угорщина у 1920-х – 1945 рр; д) СРСР у період сталінського правління. 50. Авторитарний політичний  режим це:  а) режим, який характеризується зосередженням державної влади в руках однієї особи чи групи осіб або в одному її органі; б) режим, який характеризується зосередженням державної влади в кількох органах; в) режим, який спирається на застосування репресій проти прибічників; г) режим який надає значні повноваження місцевим органам влади; д) режим який базується на принципах плюралізму. 
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51. Авторитаризм є режимом:  а) жорсткого примушування до дотримання законів та виконання непопулярних, але легальних вимог; б) дотримання законів та виконання непопулярних реформ; в) пошуку компромісів між владою та легальною опозицією; г) який базується на суровій регламентації законів; д) формується на основі демократичних виборів. 52. Головною опорою авторитарних режимів є:  а) армія та силові структури; б) органи виконавчої влади; в) громадянське суспільство; г) засоби масової інформації; д) політичні партії та громадські організації. 53. Авторитаризм властивий владі, яка:  а) постійно виявляє тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством: б) виявляє тенденцію до звуження своїх повноважень;  в) сповідує демократичні цінності; г) відмовляється від контролю над суспільством; д) намагається провести реформування системи державного управління легітимним шляхом. 54. При авторитарному режимі:  а) зберігається недержавний сектор економіки, а держава безпосередньо не втручається в економічні процеси; б) недержавний сектор економіки відсутній; в) держава жорстко контролює розвиток економіки; г) недержавними можуть бути лише дрібні торгівельні підприємства; д) держава взагалі самоусувається від будь-якого втручання в регулювання економічного розвитку. 55. Пом’якшені варіанти авторитарного режиму допускають:  а) поділ влади, багатопартійність, діяльність громадсько-політичних організацій, проведення виборів до представницьких органів влади на альтернативній основі з одночасним домінуванням виконавчої влади, а апарат правлячої партії зрощується з державним апаратом, силові методи правління переважають; б) поділ влади та протидіють зрощенню апарату правлячої партії з державним апаратом; в) перевагу демократичних методів правління з одночасним зрощенням апарату правлячої партії з державним апаратом г) до участі в роботі державного апарату представників опозиційних політичних угруповань; д) обмеження повноважень органів виконавчої влади з одночасним розширенням повноважень представницьких органів; 56. Демократичний політичний режим найповніше проявляється:  а) за республіканської форми державного правління; б) за абсолютистської форми державного правління; в) за теократичної форми державного правління; г) за змішаної форми державного правління; д) при всіх формах державного правління. 57. Демократія це:  а) влада народу, народовладдя, що виходить з організації та функціонування державної влади на засадах визнання народу її джерелом та верховним носієм, ґрунтується на прагненні забезпечити справедливість, рівність і добробут усіх при розв’язанні проблем і питань суспільного врядування; б) влада аристократії, яка самостійно править у державі, а органи влади формуються лише шляхом призначення; в) влада формується шляхом вільних виборів, а політичні структури почергово перебувають при владі або опозиції, громадянам гарантується участь в управлінні державними справами; 
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г) влада представників фінансово-промислових кіл, які на власний розсуд керують державою; д) прагнення органів влади забезпечити справедливість, рівність і добробут усіх при розв’язанні проблем і питань суспільного врядування, з одночасним наділенням виконавчих органів влади надзвичайними повноваженнями. 58. Декларація про державний суверенітет України була прийнята: а) 16 липня 1990 р. б) 20 липня 1990 р. в) 16 серпня 1990 р. г) 16 липня 1991 р. д) 20 серпня 1991 р. 59. Акт проголошення незалежності України було прийнято: а) 24 серпня 1991 р.; б) 19 серпня 1991 р.; в) 20 серпня 1991 р.; г) 22 серпня 1991 р.; д) 30 серпня 1991 р. 60. Референдум, який підтвердив Акт проголошення незалежності України відбувся: а) 1 грудня 1991 р.; б) 3 грудня 1991 р.; в) 4 грудня 1991 р.; г) 5 грудня 1991 р.; д) 1 грудня 1992 р. 61. При демократичну політичному режимі: а) взаємовідносини суспільства та обраних ним органів влади повинні бути взаємними й симетричними з гарантованою законом і реакцією виборців відповідальністю носіїв влади, демократія існує під неперервним і пильним громадським контролем, держава й суспільство напрацьовують дієві механізми упередження й усунення конфліктів на всіх соціальних і політичних рівнях: між поділеними владами, між більшістю і меншістю; б) взаємовідносини суспільства та обраних ним органів влади перебувають під пильним контролем парламенту та верховного суду; в) взаємовідносини суспільства та обраних ним органів влади ґрунтуються на взаємоповазі та плюралізмі думок, демократія існує під неперервним і пильним держави; г) держава й суспільство напрацьовують дієві механізми упередження й усунення конфліктів лише на соціальних рівнях, одночасно з цим держава та її органи самоусуваються від регулювання економіки; д) держава й суспільство напрацьовують дієві механізми упередження й усунення конфліктів лише на політичних рівнях. 62. Автором твердження «Демократія це влада народу, обрана народом і для народу» є: а) А. Лінкольн; б) Ш. де Голль; в) Дж. Локк. г) Р. Рейган;  д) Ф. Рузвельт. 63. Автором твердження «Демократія це погана форма державного правління, однак нічого кращого людство поки ще не придумало» є: а) У. Черчіль; б) Т. Рузвельт; в) Дж. Кеннеді;  г) А. Меркель; д) Д. Ейзенхауер. 64. Швидкий розпад влади або абдикація, означає:  а) припинення існування авторитарного чи тоталітарного режиму в історично короткий проміжок часу; б) припинення існування лише авторитарного режиму в історично короткий проміжок часу; в) припинення існування лише тоталітарного в історично короткий проміжок часу; г) повільний і довготривалий процес еволюції політичного режиму; д) зміну політичного режиму внаслідок революції. 65. Реформа політичного режиму згори відбувається тоді:  а) коли автократичні правителі з власної волі, а не в результаті тиску з боку опозиції, вирішують змінити систему правління; б) коли автократичні правителі не з 
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власної волі, в результаті тиску з боку опозиції, вирішують змінити систему правління; в) коли авторитарні правителі йдуть з посади в результаті виборів; г) коли авторитарні правителі наділяють владними повноваженнями опозицію; д) коли авторитарні правителі докорінно змінюють політичну еліту. 66. Демократична трансформація тоталітарного політичного режиму вимагає: а) перетворень у всіх сферах суспільного життя, зміни соціально-економічного ладу; б) зміни виборчої системи; в) реформування органів влади; г) зміни судової системи; д) зміни економічного ладу. 67. Політичний режим сучасної України є: а) демократичним; б) авторитарним; в) тоталітарним; г) автократичним; д) ліберальним. 68. Найсприятливішою для переходу до демократичного політичного режиму є: а) децентралізована економіка з обмеженим державним контролем; б) централізована економіка; в) ліберальна економіка; г) наявність тотального державного контролю за економічними процесами; д) наявність обмеженого недержавного сектору економіки. 69. В Україні перехід від авторитарного до демократичного політичного режиму: а) в основному завершено; б) не завершено; в) у виконавчій владі збережено елементи авторитаризму; г) ці процеси уповільнено через зовнішню агресію; д) цей перехід вимагає комплексних реформ. 70. В Україні виконавчу владу очолює: а) прем’єр-міністр; б) президент; в) голова Верховної ради; г) секретар РНБО; д) голова Конституційного суду. 71. Основними ознаками унітарної держави є наявність: а) єдиної конституції, єдиної системи вищих органів державної влади, єдиного громадянства і єдиної державної символіки, єдиної системи законодавства і єдиної судової системи, адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність, в міжнародних відносинах виступає одноособово; б) єдиної конституції, єдиної системи вищих органів державної влади наявності єдиного громадянства та кожна адміністративно-територіальна одиниця має свою символіку; в) єдиної системи законодавства і єдиної судової системи, а адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність, в міжнародних відносинах виступає одноособово; г) єдиної державної символіки та визнання адміністративно-територіальних одиниць суб’єктами міжнародних відносин; д) лише єдиної конституції та єдиної державної символіки. 72. У децентралізованій унітарній державі управління в межах адміністративно-територіальних одиниць здійснюють: а) виборні представницькі органи або посадові особи, яких обирає населення; б) призначені центральними органами влади посадовці; в) представники судової влади; г) громадяни на загальних зборах; д) призначені центральними органами влади посадовці спільно з представниками судової влади. 73. Федерації класифікують за такими ознаками: а) за способом створення, за способом взаємовідносин федерації та їі суб'єктів, за способом розподілу і здійснення владних повноважень, за принципом переваги або поєднання національного і територіального підходів; б) за принципом централізації чи 
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децентралізації влади та принципом переваги або поєднання національного і територіального підходів; в) за способом ведення зовнішньої політики; г) за принципом реалізації соціальної політики та формування економічної системи держави; д) механізмом проведення виборів та розподілу політико-владних повноважень між центром та регіонами. 74. Після Люблінської унії територія України була поділена на: а) шість воєводств; б) п’ять воєводств; в) чотири воєводства; г) сім воєводств; д) вісім воєводств. 75. Під час визвольної війни під проводом Б. Хмельницького на українських землях органом влади стала:  а) рада козацької старшини під головуванням гетьмана; б)  рада козацької старшини під головуванням генерального писаря; в) рада представників міст; г) рада козацької старшини; д) загальнонаціональна рада до складу якої входили представники всіх станів. 76. Галичина в складі Австрійської імперії була поділена на: а) 18 округів; б) 12 округів; в) 15 округів; г) 20 округів; д) 19 округів. 77. У ХІХ ст. Закарпатська Україна була поділена на: а) чотири комітати; б) чотири повіти; в) чотири округи; г) чотири губернії; д) чотири префектури. 78. Унітарні держави можуть бути:  а) республіками та монархіями; б) республіками; в) монархіями г) теократіями; д) однонаціональними. 79. Автономія це:  а) надання будь-якій частині держави або окремим її частинам (областям, землям) певної форми самостійності, внутрішнього самоврядування; б) можливість будь-якій частині держави проводити власну внутрішню політику; в) надання будь-якій частині держави або окремим її частинам (областям, землям) лише певної форми самостійності, без внутрішнього самоврядування; г) надання органам внутрішнього самоврядування права самостійно встановлювати податки; д) надання будь-якій частині держави формувати власне законодавство. 80. Поняття «політичний режим» розкриває: а) політико-владний зміст поняття «політична система»; б) політико-владний зміст поняття «державна влада»; в) політико-владний зміст поняття «державний устрій»; г) політичний зміст поняття «судовий устрій»; д) політико-владний зміст поняття «форма державного правління». 81. Тоталітарний політичний режим вживається для позначення державного ладу який:  а) здійснює всеосяжний (повний, тотальний) контроль над усіма сферами суспільного життя та особистим життям громадян, спираючись при цьому на систематичне використання насильства; б) забезпечує права та свободи громадянам, які закріплені у Конституції держави; в) вибірково контролює окремі сфери суспільного життя надаючи при цьому широку повноваження громадянському суспільству в усіх сферах його життєдіяльності; г) не використовує насильство проти своїх опонентів, але органи влади формуються шляхом призначення й вони підзвітні й підконтрольні керівництву держави; д) діє лише у рамках правового поля, обмежує повноваження силових структур, діяльність яких відбувається під контролем парламенту й громадянського суспільства.. 
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82. Основною відмінністю між радянським та німецьким тоталітарними режимами було те, що:  а) у Німеччині допускали існування недержавного сектора економіки, який хоча й перебував під жорстким контролем держави, але ґрунтувався на приватній власності, натомість в СРСР приватну власність на засоби виробництва заперечували принципово; б) існували різні тоталітарні доктрини, які ставили перед собою неоднакову мету; в) вони опиралися на діаметрально протилежні верстви суспільства, які отримували значні дивіденди від цього режиму; г) вони мали розбіжності щодо національного питання, але в військово-політичній та соціально-економічні сферах не мали жодних розбіжностей; д) по різному підходили до розвитку економічного потенціалу держави, але при цьому величезні інвестиції спрямовувалися у військово-промисловий комплекс, який перебував під тотальним контролем держави. 83. Авторитарним політичним режимам притаманні такі ознаки: а) скасування або значне звуження політичних прав і свобод громадян, обмеження діяльності політичних партій та громадсько-політичних організацій, особливо опозиційних, відсутність поділу влади, зосередження державної влади у виконавчій гілці, наділення її функціями нормотворчості, звуження сфер гласності й виборності державних органів, сувора регламентація їх діяльності, рекрутування політичної еліти шляхом призначення її згори, застосування політичних репресій; б) опора на силові структури з поєднанням демократичних цінностей, наявність вільних від цензури ЗМІ, з одночасним зосередження державної влади у виконавчій гілці, наділення її функціями нормотворчості, звуження сфер гласності й виборності державних органів; в) конструктивна співпраця  з опозицією, наявність поділу влади, розширення повноважень політичних партій; г) розширення сфер гласності й виборності державних органів, з одночасним зосередження державної влади у виконавчій гілці, наділення її функціями контролю за дотриманням законності; д) регулярне проведення виборів на демократичній основі, надання широких повноважень органам місцевого самоврядування, відсутність застосування репресій проти опозиції. 84. Підставами  встановлення авторитарних політичних режимів можуть бути: а) риси загальнонаціонального харизматичного політичного лідера як авторитарної особистості, надзвичайні обставини – соціальні конфлікти, стан війни, стихійні лиха: б) проведення економічних реформ у державі, наявність соціальних конфліктів; в) проведення конституційної реформи з одночасним припиненням повноважень виборних представницьких органів, які протидіяли конституційній реформі; г) намагання сформувати нову політичну еліту, шляхом призначення її керівництвом держави; д) конфлікт між різними гілками влади, що в результаті призвело до системної дестабілізації ситуації у державі. 85. Встановлення авторитарного режиму вважаються природним або виправданим:  а) в умовах зламу старих суспільних структур у процесі переходу від традиційного до індустріального стану суспільства, або від тоталітаризму до демократії; б) при реформування судової системи держави; в) 
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при невдалих результатах виборів для правлячої політичної структури; г) під час ліквідації наслідків стихійного лиха; д) при зміні основ виборчої системи. 86. Яка з наведених нижче рис відрізняє авторитарний політичний режим від тоталітарного:  а) обмежений політичний плюралізм; б) централізація державної влади; в) обмеження прав і свобод громадян; г) адміністративно-командний метод керівництва; д) надання широких повноважень силовим структурам. 87. Авторитарним формам державного режиму притаманні такі елементи демократизму: а) автономія особи й суспільства в неполітичних сферах, відмова від тотального контролю над суспільством, відсутність єдиної загальнообов’язкової ідеології; б) проведення виборів на альтернативній основі; в) децентралізація системи управління; г) виборність судової влади; д) послаблення тиску на суспільство з боку каральних органів. 88. Основоположними принципами формування органів влади у демократичній державі є: а) вищий політичний законодавчий орган влади повинен бути обраний народом, поряд з ним повинні існувати виборні органи влади та управління менш високих рівнів, аж до самоврядування, виборці повинні бути рівними у правах, а виборче право – загальним, всі виборці повинні мати загальне право голосу, голосування повинне бути вільним, а вибори проводяться на альтернативній основі; б) всі виборці повинні мати загальне право голосу, голосування повинне бути вільним, а вибори проводяться на безальтернативній основі, існує високий виборчий ценз; в) вищий політичний законодавчий орган влади повинен бути обраний народом, а поряд  повинні існувати призначені ним органи влади та управління менш високих рівнів, які безпосередньо підкоряються центральному органу виконавчої влади; г) органи місцевого самоврядування на обираються, а призначаються центральним органом виконавчої влади; д) існує обмеження виборців у правах, а участь у виборах відбувається на основі високого майнового цензу. 89. Як форма державного правління демократія вимагає:  а)  жорсткої системи державної субординації з чітким розподілом повноважень, що дотримуються не тільки завдяки декретам і постановам, а й через силові структури верховних органів, обраних народом і підтримуваних ним; б) відсутності системи державної субординації, а повноваження визначаються місцевими органами влади; в) відсутності чіткого розподілу повноважень, при цьому правоохоронні органи мають право виходити за межі правового поля; г) лише культури дотримання закону й конституційного порядку; д) лише толерантного ставлення до інших думок, поглядів політичних переконань, готовності до компромісу при вирішення спірних питань. 90. Провідною тенденцією розвитку системи державного управління у другій половині ХХ ст. є:   а)  перехід від тоталітаризму та авторитаризму до демократії; б) перехід від тоталітаризму до авторитаризму; в) перехід від демократичних до авторитарно-демократичних режимів; г) перехід від демократії до монархії; д) перехід від демократії до тоталітаризму. 
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91. Перехід від авторитаризму  до демократії є найбільш ефективним в умовах мирних змін і відбувається у  таких формах:  а)  реформа згори, швидкий розпад, реформа узгоджена між владою та опозицією; б) проведення реформ знизу, повільний розпад; в) реформа неузгоджена між владою та опозицією, участь у реформах збройних сил; г) реформа відбувається з ініціативи кліру та провладних сил; д) реформа відбувається з ініціативи фінансово-промислових кіл, й вона не узгоджена між владою та опозицією. 92. У централізованих унітарних державах управління здійснюють:  а)  лише призначені «зверху» представниками уряду або президента, які одноособово здійснюють управління на місцях; б) обрані населенням особи одночасно з представниками виконавчої влади, які обираються на свої посади; в) виборні представницькі органи спільно з представниками судової влади; г) представники парламенту, яких на адміністративні посади в виконавчій владі колегіально затверджує парламентська більшість; д) призначені центральними органами влади посадовці спільно з виборними представницькими органами. 93. Залежно від ступеня централізації влади Україну відносять до:  а)  відносно децентралізованих унітарних держав; б) централізованих унітарних держав; в) відносно централізованих унітарних держав; г) централізовано-децентралізованих унітарних держав; д) децентралізованих унітарних держав. 94. Однією з ознак федерації є: а)  наявність федерального двопалатного парламенту і парламентів суб'єктів федерації, федерального уряду і самостійних органів управління суб'єктів федерації; б) наявність одної Конституції та федерального уряду, який наділений широкими повноваженнями у сфері виконавчої влади на місцях; в) наявність однопалатного парламенту та централізованих органів виконавчої влади; г) наявність єдиних законодавчих, виконавчих і судових органів та єдиного громадянства; д) централізація влади водному органі й наділення його надзвичайними повноваженнями у сфері виконавчої та законодавчої влади. 95. У 1918 р. українською владою для управління країною на місцях було введено:  а)  посади губернських і повітових старост; б) посади губернських і повітових комендантів; в) посади обласних і районних старост; г) посади обласних і районних військових комісарів; д) посади районних і волосних старост. 96. Адміністративно-територіальні одиниці утворювалися:  а)  штучним шляхом; б) природним шляхом; в) шляхом врахування геополітичних факторів; г) шляхом врахування етнічних факторів; д) штучним та природним шляхом. 97. У повному обсязі політичний режим характеризує характер відносин:  а)  між державою і громадянами, вищими органами державної влади (главою держави, урядом, парламентом, вищими судовими органами), державою та органами регіонального і місцевого самоврядування, а у федеративних державах — між державою і суб'єктами федерації, державою і партіями, правлячими елітними групами й опозицією, виборчою системою і формою державного правління, партіями і групами тиску, ідеологічними та неідеологічними формами політичного процесу; б) державою та органами 
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регіонального і місцевого самоврядування, між органами виконавчої та законодавчої влади; в) правлячими елітними групами й опозицією, виборчою системою і формою державного правління, партіями і групами тиску, ідеологічними та неідеологічними формами політичного процесу; г) між партіями, групами тиску та економічними структурами, особливостями формування та реалізації зовнішньоекономічного курсу держави; д) між урядом та релігійними організаціями, які підтримують політику органів виконавчої влади та між владними структурами й опозицією. 98. Сутність політичного режиму визначається тим, що у державі є:  а)  пріоритетним — права держави чи права особистості  якою мірою держава визнає, гарантує, обмежує чи фальсифікує права, передбачені Загальною декларацією прав людини та різноманітними міжнародними конвенціями, що стосуються механізму реалізації сукупності політичних, громадянських, соціально-економічних і соціально-культурних прав; чи порушує держава права людини (мотиви, форми, масштаби порушення); б) пріоритет прав правлячої еліти чи всіх верств населення, яку внутрішню політику реалізує державний апарат; в) порушення політичних та громадянських прав людини,; г) дієвий механізм захисту прав громадян, та дотриманням з боку карального апарату держави міжнародних зобов’язань; д) механізм взаємної відповідальності влади перед суспільством та забезпечення політичних, економічних, конфесійних, культурних прав національних меншин.  99. Основними ознаками тоталітарного режиму є: а)  наявність офіційної ідеології, якої всі повинні дотримуватися і яка закликає до деякого кінцевого ідеалу суспільного устрою для всього людства; наявність єдиної масової партії, очолюваної як правило вождем, і організованої суворо ієрархічно; повний контроль партії і бюрократії над збройними силами та громадськими організаціями; повний контроль над засобами комунікацій та ЗМІ; наявність системи тероризуючого поліцейського контролю з використанням фізичного й психологічного впливу, централізоване управління всією економікою; б) наявність офіційної ідеології, якої всі повинні дотримуватися і яка закликає до деякого кінцевого ідеалу суспільного устрою для всього людства та наявність системи поліцейського контролю, який діє виключно у межах правового поля;  в) наявний механізм централізованого управління економікою, відсутність офіційної ідеології, за наявності єдиної масової партії, очолюваної як правило вождем, і організованої суворо ієрархічно; г) відсутність контролю над ЗМІ з одночасною наявністю системи тероризуючого поліцейського контролю з використанням фізичного й психологічного впливу д) деідеологізація суспільства, плюралізм думок проведення виборів на альтернативній основі з одночасною централізацією виконавчої влади в одному органі. 100. Нейтралізувати намагання влади встановити авторитарний режим може:  а)  лише спротив громадянського суспільства, наявність у нього реальних важелів впливу на державу; б) лише протидія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; в) лише протидія груп 
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лоббі; г) лише вплив широких верств населення на прийняття законів; д) лише протидія з боку профспілкових організацій. 101. Основоположниками теологічної теорії походження держави є: а)  А. Августин та Ф. Аквінський; б) Р. Філмер та Дж. Локк; в) Ж. Ж. Руссо та О. Кромвель; г) Є. Дюрінг та Л. Гумплович; д) З. Ферйд та Т. Рузвельт. 102. Держава це:  а) організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм і на певній території здійснює управління  і гарантує безпеку особи і суспільства від імені народу; б) організація системи правління, яка на певній території здійснює керівництво суспільством та гарантує лише безпеку представників органів законодавчої влади; в) узагальнена характеристика форм і методів здійснення державної влади в тій чи іншій країні, яка характеризується певними особливостями; г) вживані процедури та способи організації установ влади та врядування, стиль прийняття публічних тобто загальних і обов’язкових для всіх рішень, характер взаємовідносин між державою та громадянами; д) організація суверенної політичної влади, яка в рамках норм звичаєвого і на лише у містах здійснює управління  і гарантує безпеку особи і суспільства від імені народу. 103. До основних ознак держави відносяться: а) територія, населення, суверенітет, політична влада, апарат держави, система права, право на податки; б) територія, населення, суверенітет, політична влада, апарат держави, система права, право на податки; в) політичні партії, громадські організації, профспілкові організації, суверенітет, політична влада; г) територія, населення, суверенітет, громадські організації та профспілкові організації; д) суверенітет, політична влада, апарат держави, система права, релігійні та молодіжні організації. 104. Територією держави є:  а) та частина суші, земних надр, повітряного простору і територіальних вод на, яку поширюється влада даної держави; б) та, земних надр, повітряного простору і територіальних вод на, яку не поширюється влада даної держави; в) та частина земних надр, яка перебуває під юрисдикцією даної держави; г) та частина суші, повітряного простору і територіальних вод на, яку поширюється влада даної держави; д) та частина суші, земних надр, повітряного простору на, яку поширюється влада даної держави. 105. Політична влада це: а) відносини панування та підкорення, керівництва й підпорядкування, які існують між органами державної влади та наділеними владними повноваженнями посадовими особами з одного боку і рештою суспільства з іншого; б) узагальнена характеристика форм і методів здійснення державної влади в тій чи іншій країні, яка характеризується певними особливостями панування та підкорення; в) відносини, які існують між органами державної влади та наділеними владними повноваженнями посадовими особами з одного боку і рештою суспільства з іншого й характеризуються пернаментним протистоянням між владними структурами і рештою суспільства; г) відносини співжиття та співпраці й керівництва, які існують між органами державної влади та наділеними владними 
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повноваженнями посадовими особами з одного боку і рештою суспільства з іншого; д) відносини панування та підкорення, керівництва й підпорядкування, які існують між органами державної влади та наділеними владними повноваженнями представниками територіальної громади з одного боку і рештою суспільства з іншого. 106. Державний апарат це:  а) система органів влади, які реалізують функції держави; б) система силових структур, які контролюють функції держави; в) система органів судової влади, які захищають інтереси держави; г) система органів місцевого самоврядування; д) система громадських організацій, які реалізують функції держави. 107. Суверенітет держави це:  а) верховенство влади всередині країни та її незалежність у зовнішніх зносинах; б) лише верховенство влади всередині країни; в) відсутність верховенства влади всередині країни та її право на зовнішні зносини; г) верховенство влади всередині парламенту країни;  д) верховенство влади всередині країни та її залежність від метрополії у зовнішніх зносинах. 108. Право це:  а) система встановлених і спрямованих на регулювання суспільних відносин загальнообов’язкових норм, дотримання й виконання яких забезпечується шляхом переконання й державного примусу; б) система встановлених державою і спрямованих на регулювання міжнародних відносин загальнообов’язкових норм, дотримання й виконання яких забезпечується лише шляхом державного примусу; в) система  санкціонованих державою і спрямованих на регулювання міжконфесійних відносин етичних норм поведінки, дотримання й виконання яких забезпечується шляхом переконання й державного примусу; г) система санкціонованих державою і спрямованих на регулювання економічних та морально-етичних відносин обов’язкових норм, дотримання й виконання яких забезпечується шляхом переконання; д) система встановлених або санкціонованих державою і спрямованих на регулювання загальнообов’язкових правил поведінки у громадських місцях, дотримання й виконання яких забезпечується шляхом державного примусу. 109. Держава має монопольне право на:  а) встановлення і стягнення податків; б) встановлення етичних норм поведінки; в) встановлення норм міжконфесійних відносин; г) регулювання міжнародних відносин; д) встановлення суспільних відносин. 110. Основних теорій походження держави є: а) шість; б) чотири; в) сім; г) п’ять; д) вісім. 111. У державному апараті України слід розрізняти:  а) органи первинного і вторинного представництва народу; б) органи загального і спеціального представництва народу; в) лише органи вторинного представництва народу; г) лише органи первинного представництва народу; д) лише органи політичного представництва народу. 112. Теологічна теорія походження держави доводила:  а) що влада і держава мають надприродне походження, а саме походять від Бога; б) що влада і держава мають природне походження; в) що влада і держава еволюціонували 
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паралельно розвитку суспільства; г) що влада і держава в результаті розвитку суспільства; д) що влада і держава виникли в результаті розвитку економіки. 113. Основоположниками патріархальної теорії походження держави є: а) Конфуцій та Р. Філмер; б) Н. Макіавеллі та П. Шляхтун; в) В. Рудич та Е. Даулінг; г) Д. Ейзенхауер та В. Оранський; д) А. Августин та Г. Моска. 114. Згідно до патріархальної теорії:  а) сім’я поступово розросталася до меж держави й тому порядки у них подібні, а саме: влада як і батько турбується про всіх, разом з тим існує сувора ієрархія – менші за віком і статусом повинні підкорятися старшим; б) племена поступово розросталися до меж держави й тому порядки у них різні, але менші за рангом мусили беззаперечно підкорятися старшим, влада турбувалася лише про правителів; в) сім’я поступово розросталася до меж держави й тому порядки у них подібні, а саме: володар мав турбуватися про мир і спокій серед підвладних; г) сім’я поступово розросталася до меж держави й тому порядки у них подібні, а саме-володар мав турбуватися про своєчасне сплачення податків підвладними; д) сім’я поступово розросталася до меж держави й тому порядки у них подібні, а саме: володар мав турбуватися про мир і спокій серед підвладних, однак існувала сувора ієрархія.  115. Основоположниками теорії походження держави на основі суспільного договору (угоди) є:  а) Ж. Ж. Руссо та Дж. Локк; б) Ф. де Шатобріан і Р. Філмер; в) Дж. Вашингтон і Дж. Локк; г) Е. Даулінг і Ж.Ж. Руссо; д) Є. В’ятр та Дж. Локк. 116. Відповідно до теорії суспільного договору: а) володарі і підвладні мають один перед одним зобов’язання, що виникають тоді, коли незалежний народ добровільно створює владу, укладає з нею договір, згідно якого частину своїх прав він передає володарям; б) володарі і підвладні не мають один перед одним жодних зобов’язань, але правителі повинні захищати  підвладних від нападів ворогів; в) незалежний народ добровільно створює владу, укладає з нею договір, згідно якого частину своїх прав він передає володарям, які повинні захищати  підвладних від нападів зовнішніх ворогів; г) народ самостійно обирає правителя, якому делегує частину своїх владних повноважень, за це правитель бере на себе зобов’язання піклуватися про своїх підвладних; д) племена поступово розросталися до меж держави й добровільно передавали частину своїх повноважень вождям, які мати їх захищати. 117. Основоположниками насильницької теорії походження держави є: а) Є. Дюрінг та Л. Гумплович; б) М. Хорті та Б. Муссоліні; в) Ф. Кастро та Ф. де Шатобріан; г) Л. Гумплович та Ж. Ж. Руссо; д) Є. Дюрінг та Дж. Кеннеді. 118. Відповідно до концепції авторів насильницької теорії походження держава виникла внаслідок: а) завоювання слабших народів сильнішими; б) взаємоінтеграції племен у народність; в) зростання торгівлю та промислів; г) релігійних вірувань; д) розвитку освіти. 119. Основоположниками класової теорії походження держави є: а) К. Маркс, Ф. Енгельс; б) А. Гітлер та Б. Муссоліні; в) В. Ленін та А. Гітлер; г) М. Хорті та Ф. Енгельс; д) Б. Муссоліні та К. Маркс. 
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120. Згідно класової теорії утворення держави це:  а) природно-історичний, об’єктивний процес, держава виникає ще на стадії общино-племінного ладу, у результаті виникнення майнової нерівності; б) насильницький процес, держава виникає на стадії рабовласницького ладу, у результаті постійного ведення загарбницьких воєн; в) природно-історичний, об’єктивний процес, держава виникає результаті виникнення розвитку торгівлі та промислів; г) історичний, процес держава виникає ще на стадії родоплемінного ладу, у результаті розвитку економіки; д) природно-історичний, об’єктивний процес, держава виникає ще на стадії ранньофеодального ладу, у результаті виникнення васальної залежності. 121. Основоположником психологічної теорії походження держави є: а) З. Фрейд; б) А. Августин; в) А. Франко; г) А. Меркель; д) Дж. Локк. 122. Основна причина виникнення держави відповідно до психологічної теорії: а) полягає у психіці людини, доводиться, що існує частина людей, яка схильна до влади, а інша делегує їм частину своїх повноважень; б) полягає у поведінці людини, доводиться, що існує частина людей, яка перебуває при владі, а інша делегує їм частину своїх повноважень; в) полягає в економічному розвитку суспільства, доводиться, що існує частина людей, яка схильна до влади, а інша делегує їм частину своїх повноважень; г) полягає стилі поведінки людини, доводиться, що існує частина людей, яка схильна до розкошів, а інша ні; д) полягає у психіці людини, доводиться, що існує частина людей, яка схильна до захоплення влади, а інша прагне її зберегти. 123. Функції держави поділяються на: а) внутрішні й зовнішні; б) зовнішні й загальні; в) внутрішні й спеціальні; г) загальні й спеціальні; д) основні й другорядні. 124. До основних внутрішніх функцій держави відносяться: а) економічна, соціальна, політична, культурно-виховна, правова; б) торгівельна, соціальна, фінансово-банківська та оборонна; в) захисту навколишнього середовища, соціальна, політична; г) охоронна, економічна, правова та торгівельна; д) політична, культурно-виховна, правова, фінансово-банківська.  125. Економічна, господарсько-організаційна функція полягає в:  а) організації й регулюванні державою економічної діяльності, вона реалізується через визначення державою стратегії економічного розвитку, його планування чи програмування, видання законодавчих актів з регулювання економічної діяльності, вироблення й проведення податкової політики тощо; б) організації й регулюванні державою фіскальної політики, вона реалізується через визначення економічних пріоритетів та стратегію господарської діяльності держави; в) виданні законодавчих актів з регулювання економічної діяльності, вироблення й проведення податкової політики, створення нових робочих місць, будівництві підприємств та проведенні політики меркантилізму; г) визначенні державою стратегії економічного розвитку та захисті інтересів власного виробника, сприяє впровадженню нових технологій; д) чіткій та виваженій економічній політиці спрямованій на піднесення економічного потенціалу 

          

 



30  

держави, виробленні гнучкого законодавства, яке сприяло б стабільності у фінансовій сфері. 126. Соціальна функція держави полягає в: а) узгодженні багатоманітних соціальних інтересів, класових демографічних, етнічних, професійних; б) узгодженні багатоманітних конфесійних інтересів та міжетнічних взаємовідносин; в) розвитку соціальної інфраструктури міст, фінансуванні різноманітних соціальних програм; г) загостренні соціального протистояння, виникненні різноманітних конфліктів; д) узгодженні окремих соціальних інтересів, насамперед класових і демографічних. 127. Культурно-виховна функція держави спрямована на: а) створення умов для задоволення культурно-освітніх запитів і потреб громадян, формування особистості; б) розвиток освіти і науки у державі шляхом фінансування освітніх програм; в) формування мережі навчальних закладів в яких учні мали б можливість отримувати професійну підготовку; г) створення умов для формування особистості; д) розвиток мережі навчальних закладів і закладів культури та їхнє фінансування державою. 128. Основними зовнішніми функціями держави є: а) оборонна, дипломатична та функція співробітництва; б) торгівельна, соціальна та правоохоронна; в) політична, економічна та дипломатична; г) охоронна, соціальна та функція співробітництва; д) культурно-виховна, правова та оборонна. 129. суть оборонної функції держави полягає у:  а) захисті її безпеки, суверенітету й територіальної цілісності від зовнішніх посягань; б) захисті честі та гідності її громадян та представників виконавчої влади; в) захисті її економічного потенціалу проти посягань конкурентів; г) захисті її територіальної цілісності від зовнішніх посягань; д) захисті її безпеки, суверенітету й фінансової системи від зовнішніх посягань. 130. Дипломатична функція держави передбачає:  а) встановлення, підтримку і розвиток відносин з іншими державами та міжнародними організаціями; б) розвиток економічного співробітництва та проведення політики меркантилізму; в) розвиток відносин з іншими державами; г) встановлення і розвиток відносин з міжнародними організаціями; д) участь у міжнародних проектах. 131. За формами правління держави поділяються на: а) монархії та республіки; б) тиранії та імперії; в) республіки та тиранії; г) федерації та конфедерації; д) монархії та федерації. 132. Монархія  це така форма державного правління за якої: а) вища державна влада зосереджена повністю або частково в руках однієї особи – монарха, й передається по спадковості в порядку престолонаслідування; б) вища законодавча влада зосереджена частково в руках однієї особи – монарха, й передається по спадковості від батька до сина; в) вища виконавча влада зосереджена повністю в руках однієї особи – монарха, й передається по спадковості від матері до дочки; г) вища духовна влада зосереджена повністю або частково в руках однієї особи – монарха, й передається по праву старшого в 
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роду; д) вища державна влада зосереджена повністю або частково в руках однієї чи групи осіб. 133. Монархія має наступні ознаки: а) влада монарха є безстроковою, отримання верховної влади по спадковості, представництво монарха від імені держави не за дорученням, а за власним правом, не підпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб’єктам влади; б) влада монарха є строковою, отримання верховної влади по спадковості, представництво монарха від імені держави за дорученням,, не підпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб’єктам влади; в) влада монарха є безстроковою, отримання верховної влади в результаті виборності,  представництво монарха від імені держави за власним правом, підпорядкованість монарха парламенту; г) влада монарха є безстроковою, представництво монарха від імені держави не за дорученням, а за власним правом, підпорядкованість влади монарха уряду та органам місцевого самоврядування; д) влада монарха є необмеженою, та безстроковою на свою посаду він обирається безстроково і не може бути звільнений з своєї посади. 134. Нині монархії існують в:  а) 44 країнах світу; б) 42  країнах світу; в) 45 країнах світу; г) 47 країнах світу; д) 48 країнах світу. 135. Монархії функціонують в: а) 11 європейських державах; б) 10 європейських державах; в) 12 європейських державах; г) 14 європейських державах; д) 15 європейських державах. 136. Монархії поділяються на:  а) дві групи; б) три групи; в) чотири групи; г) п’ять груп; д) одну групу. 137. Монархії є: а) обмежені та необмеженім б) теократичні та виборні; в) необмежені та військові; г) обмежені та теократичні; д) виборні та необмежені. 138. Необмеженими є такі монархії в яких влада монарха: а) необмежена законами, тобто монарх править на власний розсуд, видає закони, має право самостійно оголошувати війну та укладати мир, призначає уряд, який ним же й контролюється; б) здійснюється відповідно до норм звичаєвого права, а монарх може на власний розсуд призначати уряд, оголошувати війну чи укладати мир, встановлювати податки; в) необмежена світськими законами, тобто монарх як духовна особа править на власний розсуд, призначає уряд, який ним же й контролюється та встановлює обов’язкові правила поведінки; г) передається по спадковості, а монарх має право самостійно укладати міжнародні договори призначати й розпускати на власний розсуд парламент, призначати та відправляти у відставку уряд; д) необмежена законами, тобто монарх править як вважає за потрібне, має право втручатися в особисте життя підданих, встановлювати та скасовувати податки, але не має права оголошувати війну без згоди уряду. 139. Обмежена монархія, часто називається: а) конституційною; б) політичною; в) теократичної; г) абсолютною; д) деспотичною. 140. Обмеженими монархіями є: а) дуалістична та парламентська; б) світська та абсолютна; в) дуалістична та деспотична; г) парламентська та політична; д) військова та дуалістична. 
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141. Парламентська монархія це така монархія при якій влада монарха:  а) обмежена парламентом у всіх сферах здійснення державної влади; б) обмежена духовними особами у всіх сферах здійснення державної влади; в) ніким не обмежена й він править на власний розсуд; г) обмежена урядом та громадянським суспільством; д) обмежена політичними партіями. 142. Парламентська монархія це така монархія при якій влада монарха:  а) обмежена парламентом у всіх сферах здійснення державної влади. за монархом збережено статус глави держави, але лише з представницькими повноваженнями; б) обмежена державною радою у сфері виконавчої влади, за монархом збережено статус глави держави, але лише з представницькими повноваженнями; в) обмежена виборним органом деяких сферах здійснення державної влади, за монархом збережено статус глави парламенту, але лише з дорадчими функціями; г) монарх має необмежені повноваження у всіх сферах здійснення державної влади, йому надається статус глави держави, з надзвичайними повноваженнями; д) обмежена парламентом лише в окремих сферах виконавчої влади, одночасно з цим він має широкі повноваження у сфері зовнішньополітичної оборонної діяльності. 143. Теократична монархія це така монархія коли:  а) монархом є духовна особа яка обирається на цю посаду пожиттєво й не може передати свою владу ні кому; б) монархом є світська особа яка призначається на цю посаду пожиттєво й не може передати свою владу ні кому; в) монархом є духовна особа яка обирається на цю посаду пожиттєво з правом передачі влади спадкоємцю; г) монархом є світська особа яку обирають на цю посаду пожиттєво на з’їзді аристократії; д) монархом є духовна особа яка обирається на цю посаду на певний термін й не може обрана повторно. 144. Основні концептуальні та теоретичні основи правової держави були розроблені у:  а) ХVІІІ ст.; б) ХVІІ ст.; в) ХІХ ст.; г) ХХ ст.; д) ХVІ ст. 145. Основоположникам теорії правової держави були: а) І. Кант, Ж-Ж. Руссо, Ш-Л. Монтеск’є; б) В. Парето, Ф. де Шатобріан, І. Кант; в) Л. Феєрбах, Н. Макіавеллі, Ж-Ж. Руссо; г)  М. Хорті, К. Маркс, І. Кант; д) Ш-Л. Монтеск’є, Л. Гумплович, Р. Філмер. 146. Теорія і практика соціальної держави знайшли своє відображення у:  а) розвинутих країнах Західної Європи упродовж 1970-х – 2000-х рр.; б) країнах Східної Європи упродовж 1950-х – 1980х рр.; в) розвинутих країнах Західної Європи упродовж 1920-х – 1950-х рр.; г) у США впродовж 1970-х – 2000-х рр.; д) розвинутих країнах Західної Європи упродовж 1940-х – 1970-х рр. 147. Соціальна держава повинна забезпечувати: а) утвердження в суспільстві соціальної справедливості, зменшення соціальної нерівності, боротьбу з безробіттям, збереження миру і консенсусу в суспільстві, формування сприятливого для людини життєвого середовища, розвиток ринкових законів, щоб захистити громадян від негараздів, забезпечити економічну стабільність суспільства, перерозподілити доходи між різними соціальними верствами, шляхом встановлення прийнятної системи оподаткування, фінансування соціальних програм; б) збереження миру і 
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консенсусу в суспільстві, ведення агресивної зовнішньої політики та формування сприятливого для людини життєвого середовища, розвиток ринкових законів, щоб захистити громадян від негараздів, забезпечити економічну стабільність суспільства, перерозподілити доходи між різними соціальними верствами, шляхом встановлення прийнятної системи оподаткування, фінансування соціальних програм; в) утвердження в суспільстві соціальної справедливості, зменшення соціальної нерівності, боротьбу з безробіттям, збереження миру і консенсусу в суспільстві, формування сприятливого для людини життєвого середовища, розвиток ринкових законів, проведення політики меркантилізму виборності всіх органів влади; г) економічну стабільність суспільства, перерозподілити доходи між різними соціальними верствами, шляхом встановлення прийнятної системи оподаткування, протидіяти діяльності опозиційних політичних партій та громадських організацій; д) боротьбу з безробіттям, збереження миру і консенсусу в суспільстві, формування сприятливого для людини життєвого середовища з одночасним наданням надзвичайних повноважень силовим структурам, відмови від проведення виборів на альтернативній основі та наділення нормотворчістю виконавчої влади. 148. Громадянське суспільство це: а) недержавна форма суспільства, сукупність відносин і інститутів громадян, де здійснюються індивідуальні та колективні приватні інтереси; б) державна форма суспільства, сукупність відносин і політичних структур громадян, де здійснюються індивідуальні та колективні приватні інтереси; в) недержавна форма суспільства, сукупність взаємовідносин громадян, де забезпечуються мише індивідуальні інтереси; г) форма суспільства, та інститутів громадян, де реалізуються індивідуальні та колективні;  д) форма державного устрою при якій кожна територіальна громада має право на автономне вирішення своїх економічних потреб. 149. Вперше теоретично державу і громадянське суспільство було розділено у:  а) ХІХ ст.; б) ХХ ст.; в) ХVІІІ ст.; г) ХХІ ст.; д) ХVІІ ст. 150. Концепцію громадянського суспільства сформував: а) Г.- В. Гегель; б) І. Кант; в) Є. Дюринг г) Ф. Вольтер; д) Дж. Локк; 151. В сучасній Україні:  а) відбувається процес поступового становлення громадянського суспільства; б) громадянське суспільство на завершальній стадії формування; в) відбувається процес вдосконалення громадянського суспільства; г) відбувається процес припинення існування громадянського суспільства; д) відбувається процес ідеологізації громадянського суспільства. 152. Характеристика державного устрою України включає:  а) конституційну форму правління в Україні, її адміністративно-територіальний устрій та політичний режим; б) порядок формування системи силових структур та механізм їхнього функціонування; в) лише конституційну форму правління в Україні та механізм формування вищих органів влади; г) конституційну форму правління в Україні та вплив на політичне життя держави профспілкових організацій; д) державну форму правління в Україні та порядок обрання її президента та парламенту. 
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153. Державні органи первинного представництва утворюються:  а) шляхом їх виборів, за допомогою яких влада делегується державі безпосередньо народом; б) шляхом їх призначення президентом України за поданням Кабінету міністрів України; в) шляхом їх формування на основі квотної системи; г) шляхом делегування їм владних повноважень безпосередньо народом; д) шляхом їх призначення керівниками місцевих державних адміністрацій за погодженням з урядом. 154. Державні органи, які формуються Верховною Радою України та Президентом України є органами: а) вторинного, опосередкованого представництва; б) загального політичного представництва; в) спеціального суспільного представництва; г) первинного представництва; д) територіального представництва. 155. Народним депутатом України може бути громадянин України, який:  а) на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років; б) на день виборів досяг 22 року, має право голосу і проживає за межами України протягом останніх п'яти років; в) на день виборів досяг18 років, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років; г) на день виборів досяг 25 років, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років; д) на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх трьох років. 156. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин: а) який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку; б) який не є членом політичної партії чи громадської організації; в) який є членом політичної партії, яка перебуває в опозиції до чинної влади; г) який має судимість за вчинення умисного злочину, навіть якщо ця судимість погашена знята у встановленому законом порядку; д) який володіє нерухомість за межами України. 157. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України:  а) які досягли на день їх проведення 18 років; б) які досягли на день їх проведення 19 років; в) які досягли на день їх проведення 17 років; г) які досягли на день їх проведення 20 років; д) які досягли на день їх проведення 22 років. 158. Конституційний склад Верховної Ради України закріплено: а) у статті 76 Конституції України; б) у статті 75 Конституції України; в) у статті 78 Конституції України; г) у законі України про Верховну Раду України; д) у відповідній постанові Верховного Суду України. 159. Верховна Рада України є повноважною:  а) за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу; б) за умови обрання не менш як однієї третини від її конституційного складу; в) за умови обрання не менш як половини від її конституційного складу; г) за умови обрання не менш як однієї четвертої від її конституційного складу; д) за умови обрання не менш як однієї п’ятої від її конституційного складу. 160. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж: а) на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів; б) на десятий 
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день після офіційного оголошення результатів виборів; в) на двадцятий день після офіційного оголошення результатів виборів; г) на п’ятнадцятий день після офіційного оголошення результатів виборів; д) на восьмий день після офіційного оголошення результатів виборів. 161. Перше засідання Верховної Ради України відкриває: а) найстарший за віком народний депутат України; б) наймолодший за віком народний депутат України; в) голова попередньої Верховної Ради України; г) Прем’єр-міністр України; д) Президент України. 162. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється: а) Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України; б) Постановами Верховної Ради України; в) Постановами Верховного Суду України; г) Указами Президента України; д) Конституцією України та Постановами Верховної Ради України. 163. Народні депутати України: а) не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; б) можуть мати інший представницький мандат, обіймати оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; в) не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, однак мають право займатися підприємницькою діяльністю та входити до наглядових рад підприємств та комерційних банків як України, так і іноземних держав; г) можуть лише суміщати депутатську діяльність із роботою на оплачуваних посадах в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування лише за погодженням з Головою Верховної Ради України; д) можуть лише суміщати депутатську діяльність із роботою у міністерстві Закордонних справ та міністерстві оборони України за погодженням із Президентом України. 164. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності: а) народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України; б) народний депутат України у десятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України; в) народний депутат України у п’ятнадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України; г) народний депутат України у тридцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України; д) народний депутат України у п’ятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку 
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діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України. 165. Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі: а) складення повноважень за його особистою заявою, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім, припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України, якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; б) відмови складення повноважень за його особистою заявою, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто в) лише у зв’язку з виїздом депутата на постійне місце проживання за межі країни; г) лише складанням повноважень за його особистою заявою, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього та призначення його на роботу у виконавчі органи влади; д) лише у зв’язку з складанням повноважень за його особистою заявою, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім або призначення його послом України до іноземної держави. 166. Чергові сесії Верховної Ради України починаються: а) першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року; б) другого вівторка лютого і першого понеділка вересня кожного року; в) другого вівторка січня і першого вівторка жовтня кожного року; г) першої середи лютого і першої середи жовтня кожного року; д) першого вівторка квітня і першого вівторка листопада кожного року. 167. У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується:  а) коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; б) коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить одна третина народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; в) коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України присутніх у залі засідань Верховної Ради України; г) коаліція депутатських груп, до складу якої входить не менше двох третин народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; д) коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить не менше 40 % народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. 168. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом: а) одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України; б) двох місяців з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або 
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позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України; в) десяти днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України; г) п’ятнадцяти днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України; д) двадцяти днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 169. Повноваження Верховної Ради України припиняються:  а) у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; б) після указу президента України про її розпуск; в) після оголошення результатів парламентських виборів; г) у разі відсутності коаліції депутатських фракцій; д) відповідно до рішення Конституційного Суду України. 170. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: а) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до Конституції, протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України, протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; б) протягом двох місяців у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до Конституції, протягом сорока днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; в) десяти днів у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до Конституції, протягом двадцяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України, протягом семи днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; г) протягом трьох місяців у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до Конституції, протягом тридцяти и днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України, протягом десяти  днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; д) протягом двадцяти днів у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до Конституції, протягом вісімдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України, протягом дванадцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. 171. Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України: а) приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України; б) Головою Верховної Ради України після 

          

 



38  

консультацій з головою Верховного Суду України та головами депутатських фракцій та головами комітетів у Верховній Раді України; в) приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховного Суду України та Прем’єр-міністром України; г) Головою Конституційного суду України після порушення регламенту роботи Верховної Ради України за погодженням з Президентом України; д) приймається Президентом України лише у зв’язку з політичною доцільністю. 172. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається:  а) на Голову Верховної Ради України; б) на Голову Верховного Суду України; в) на Голову Конституційного Суду України; г) на Прем’єр-міністра України; д) на керівника Адміністрації Президента. 173. Президент України є главою держави і виступає від її імені відповідно до: а) ст. 102 Конституції України; б) ст. 100 Конституції України; в) ст. 103 Конституції України; г) ст. 104 Конституції України; д) ст. 107 Конституції України. 174. Президентом України може бути обраний громадянин України, який:  а) тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою; б) досяг двадцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом восьми останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою; в) досяг сорока п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом семи останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою; г) досяг тридцяти  років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою; д) досяг сорока років, має право голосу, проживає в Україні протягом шести останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. 175. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж:  а) два строки підряд; б) три строки підряд; в) чотири строки підряд; г) один строк підряд; д) п’ять строків підряд. 176. Чергові вибори Президента України проводяться: а) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України; б) в останню неділю вересня п’ятого року повноважень Президента України; в) в останню неділю листопада п’ятого року повноважень Президента України; г) в останню неділю жовтня четвертого року повноважень Президента України; д) в останню неділю листопада четвертого року повноважень Президента України. 177. Стаття 104 Конституції України встановлює, що: а) новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України; б) новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через двадцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України; в) новообраний 
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Президент України вступає на пост не пізніше ніж через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України; г) новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через десять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховного Суду України; д) новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через п’ятдесят днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Конституційного Суду України. 178. Приведення Президента України до присяги здійснює: а) Голова Конституційного Суду України; б) Голова Верховної Ради України; в) Голова Верховного  Суду України; г) Прем’єр-міністр України; д) заступник Голови Конституційного Суду України. 179. Відповідно до Конституції України Президент України свої повноваження: а) не може передавати іншим особам або органам; б) може делегувати лише Голові Верховної Ради України; в) може делегувати лише Голові Конституційного Суду України; г) може делегувати лише Прем’єр-міністру України; д) може делегувати лише Голові  Верховного  Суду України. 180. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: а) відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту, смерті; б) добровільної відставки або смерті; в) втрати довіри виборців; г) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я та усунення з поста в порядку імпічменту; д) рішення Верховної Ради України прийнятому трьома четвертими її конституційного складу. 181. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України: а) в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину; б) лише на підставі рішення більшості депутатів Верховної Ради України; в) за станом здоров’я, за погодженням з Верховною Радою України; г) в порядку імпічменту у разі вчинення ним економічних злочинів; д) в порядку імпічменту у разі вчинення ним адміністративного правопорушення. 182. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади відповідно до: а) ст. 113 Конституції України; б) ст. 112 Конституції України; в) ст. 114 Конституції України; г) ст. 110 Конституції України; д) ст. 115 Конституції України. 183. Кабінет Міністрів України відповідальний: а) перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України; б) лише підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України; в) лише перед Президентом України; г) перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Конституційному Суду України; д) перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховному Суду України. 184. До системи центральних органів виконавчої влади України: а) входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; б) входять міністерства, державні комітети (державні служби) та обласні державні адміністрації; в) входять 
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міністерства, державні комітети (державні служби) та районні державні адміністрації; г) входять міністерства та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; д) входять міністерства, державні комітети (державні служби), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом та представники місцевого самоврядування. 185. Центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які: а) затверджує Президент України; б) затверджує Голова Верховної Ради України; в) затверджує Прем’єр-міністр України; г) затверджує Конституційного Суду України; д) затверджує віце прем’єр-міністр. 186. Керівників центральних органів виконавчої влади в установленому порядку призначає на посади:  а) Президент України за поданням Прем'єр-міністра України; б) Прем'єр-міністр України; в) Президент України за поданням Голови Верховної Ради України; г) Президент України за поданням Голови Конституційного Суду України; д) Президент України за поданням Голови Верховного Суду  України. 187. Склад місцевих державних адміністрацій:  а) формують голови місцевих державних адміністрацій; б) формується відповідно до штатного розпису й затверджується прем’єр-міністром;  в) формується відповідно до штатного розпису й затверджується керівником апарату державної адміністрації; г) формується відповідно до Указів Президента України; д) формується відповідно до Постанов Верховної Ради України. 188. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади:  а) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України; б) Прем’єр-міністром України; в) віце прем’єр-міністром; г) Головою Верховної Ради України; д) на власний розсуд Президентом України. 189. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили:  а) дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації; б) половина депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації; в) одна третина депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації; г) дві третини депутатів від складу відповідної ради, Прем’єр-міністр України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації; д) д сорок відсотків  депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації. 190. Місцеве самоврядування в Україні: а) одночасно є інститутом як громадського, так і державного управління; б) є лише дорадчим органом державного управління; в) є лише інститутом громадського управління; г) є лише інститутом громадського державного; д) є лише представницьким органом місцевого управління. 191. Місцеві державні адміністрації є: а) провідниками внутрішньої політики держави на місцях і вживають заходи для її забезпечення у діяльності органів 
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місцевого самоврядування; б) провідниками лише зовнішньої політики держави на місцях і вживають заходи для її забезпечення; в) провідниками лише культурно-освітньої політики держави на місцях і вживають заходи для її забезпечення у діяльності органів місцевого самоврядування; г) провідниками економічної політики держави на місцях і вживають заходи для її забезпечення у діяльності органів місцевого самоврядування; д) провідниками соціальної політики держави на місцях і вживають заходи для її забезпечення. 192. Сфери взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування:  а) найрізноманітніші, економічні, соціальні. культурні, екологічні, релігійні, національно-побутові тощо; б) чітко регламентовані законодавством; в) лише економічні та екологічні; г) стосуються розвитку інфраструктури населених пунктів; д) визначаються при реалізації нагальних потреб розвитку регіону. 193. Функції і повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування базуються на: а) принципах галузевої компетенції; б) принципах розмежування компетенцій; в) принципах відповідальності; г) принципах конкуренції та співпраці; д) принципах взаємної відповідальності. 194. Галузеву компетенцію поділяють на: а) три види; б) два види; в) чотири види; г) п’ять видів; д) шість видів. 195. Суміжна компетенція, коли місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування наділяються: а) повноваженнями в одній галузі суспільного життя, але мають різні предмети відання; б) повноваженнями виконувати однакові функції у суспільно-політичному житті громади; в) правом вирішувати компетенційні завдання відповідно до вимого часу; г) наділяються правом дублювати функції; д) наділяються правом конкурувати за  краще виконання державних програм. 196. У політичній системі суспільства як правило виокремлюють:  а) чотири групи основних елементів; б) дві групи основних елементів; в) три групи основних елементів; г) шість груп основних елементів; д) сім груп основних елементів. 197. Політична система сучасної України:  а) перебуває на перехідному етапі свого розвитку, від адміністративно-командної до плюралістично-демократичної, змагальної; б) є сформованою й належить до плюралістично-демократичної; в) перебуває лише у стадії трансформації від авторитарної до демократичної; г) її процес реформування пришвидшився у зв’язку з комплексним реформуванням органів влади; д) повільно реформується. 198. Функція національної інтеграції політичної системи забезпечує: а) інтеграцію племен у народність, а народностей у націю; б) сприяє інтегруванню у систему різних соціальних груп; в) розвиток демократичних процесів у суспільстві; г) соціальну стабільність суспільства; д) розвиток культури та освіти. 199. Суть функції соціально-політичної модернізації зводиться до того, що: а) політична система повинна реформувати всі сторони суспільного життя; б) 
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