Завдання для самоперевірки
Тестові завдання
1. Знайдіть правильну відповідь:
До ознак верховенства права належать...
а) конституційне закріплення прав людини та визначення підстав
їх обмеження;
б) вимога щодо створення органами державної влади доступних,
чітких та несуперечливих норм права;
в) зобов’язання органів державної влади, органів місцевого
самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачений Конституцією та законами;
г) забезпечення справедливого балансу між приватним та публічним
інтересами при прийнятті рішень;
д) обмеження дискреційних повноважень та судовий контроль за
діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
службових та посадових осіб;
е) справедливе судочинство;
ж) пункти а-е;
з) пункти а, в, д;
и) пункти а, б, в, е.
2. Знайдіть пункти, які є зайвими.
До інститутів, які є необхідною передумовою гарантування принципу
демократії, належать...
а) право обирати та бути обраним;
б) політична багатоманітність;
в) справедлива юридична процедура;
г) право направляти звернення до органів влади;
д) обов’язок знати свої права,
е) незалежність судочинства;
ж) рівність перед законом;
з) жоден із пунктів.
3. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:
а) Конституція є актом держави, що визначає права та свободи
людини і громадянина і закріплює межі повноважень органів влади.
б) Конституція є актом народу, що закріплює права та свободи
людини і громадянина і визначає повноваження органів влади.
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в) Конституція є договором між народом та державою, що закріплює
права та свободи людини і громадянина і визначає повноваження
органів влади.
4. Доповніть словами, яких не вистачає.
___________ і _____________ прав людини є головним обов’язком
держави.
5. Підтвердіть або спростуйте твердження:
Принцип верховенства права є основоположним принципом
правової держави.
а) Так.
б) Ні.
6. Знайдіть правильну відповідь:
Із метою забезпечення стримувань та противаг...
а) Верховна Рада України може прийняти резолюцію недовіри
Кабінету Міністрів України;
б) Суди здійснюють перегляд рішень органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб;
в) Президент України призначає та звільняє керівників місцевих
органів виконавчої влади;
г) укази Президента України з певних питань повинні бути скріплені
підписом Прем’єр-міністра та міністра, відповідального за його виконання;
д) Президент України має право розпуску Верховної Ради;
е) пункти а-д;
ж) пункти а, б, г, д;
з) пункти а, б, в, г.
7. Знайдіть пункти, які є зайвими:
Контроль за діяльністю органів виконавчої влади здійснюють...
а) Рахункова палата України,
б) Президент України;
в) Секретаріат Президента України;
г) Конституційний Суд України;
д) адміністративні суди;
е) Верховна Рада України;
ж) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
8. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:
а) Президент України є частиною виконавчої влади, що здійснює
представницькі функції.
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б) Президент України є частиною всіх гілок влади, що здійснює
представницькі функції.
в) Президент України є главою держави, що здійснює установчу
функцію.
г) Президент України є главою держави, що здійснює представницькі
функції.
9. Доповніть словами, яких не вистачає:
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи, зобов’язані діяти лише_____________, _____________
та _____________, що передбачені Конституцією та законами України.
10. Підтвердіть або спростуйте твердження:
Кабінет Міністрів України видає постанови та розпорядження на
виконання указів Президента України.
а) Так.
б) Ні.
11. Система поділу влади здебільшого властива:
а) демократії;
б) авторитаризму;
в) тоталітаризму;
г) всім однаково.
12. Сукупність політичних інститутів, взаємодій, норм, що виконують
функції інтеграції суспільства й адаптації до навколишнього середовища – це:
а) політичний плюралізм;
б) політичний режим;
в) політична система;
г) поділ влади.
13. Структура вищих державних органів влади – це:
а) суверенітет;
б) форма державного устрою;
г) форма державного правління;
д) республіка.
14. Виберіть одну правильну відповідь: форма правління – це:
а) міра дозволеного й забороненого;
б) правовий статус особистості;
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в) принципи організації вищих органів влади та їхніх повноважень;
г) умови функціонування політичних партій.
15. Федерація – це:
а) самоврядна територія;
б) цілісна єдина держава;
в) союз незалежних держав, що об’єдналися для вирішення конкретних проблем;
г) союзна держава, адміністративні одиниці якого мають політичну
самостійність.
16. Конфедерація – це:
а) союзна держава;
б) союз незалежних держав;
в) самоврядна територія;
г) цілісна єдина держава.
17. Чим дуалістична монархія відрізняється від абсолютної:
а) наявністю двох монархів;
б) існуванням разом з монархом законодавчого органу;
в) передачею престолонаслідування за жіночою лінією;
г) правом розпуску парламенту монархом;
д) правом парламенту оголошувати імпічмент монархові відповідно
до конституції.
18. Чим схожі парламентська республіка й парламентська монархія:
а) принципом формування уряду;
б) правом президента розпустити парламент;
в) політичною відповідальністю уряду перед парламентом;
г) відсутністю інституту президентства.
19. Форма державного устрою, за якої вхідні до її складу адміністративно-територіальні утворення мають обмежену юридичну й
політичну самостійність, називається:
а) федерацією;
б) республікою;
в) автономією;
г) конфедерацією.
20. Україна є:
а) президентською республікою;
б) парламентською республікою;
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в) президентсько-парламентською республікою;
г) парламентсько-президентською республікою.
21. Визначте основну ознаку республіканської форми правління:
а) поділ влади;
б) суверенітет;
в) виборність і змінюваність влади;
г) політичний плюралізм;
д) відсутність цензури.
22. Визначте, яке із суджень виражає зміст президентської форми
правління:
а) президент має право розпускати парламент;
б) президент є главою держави й уряду;
в) президент не може бути притягнутий до відповідальності;
г) президент обирається парламентом.
23. Визначте, яке із суджень виражає зміст парламентської форми
правління:
а) парламент обирається всенародно;
б) парламент може оголосити імпічмент президентові;
в) кабінет міністрів формується парламентом за підсумками виборів і
несе перед ним політичну відповідальність;
г) парламент має значні й реальні повноваження.
24. Яка форма правління передбачає формування уряду на партійній
основі:
а) абсолютна монархія;
б) президентська республіка;
в) парламентська республіка;
г) дуалістична монархія.
25. Яка з названих ознак не входить до визначення держави:
а) територія;
б) суверенітет;
в) ідеологія;
г) влада;
д) населення.
26. Україна є:
а) унітарною державою;
б) федерацією;
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в) конфедерацією;
г) автономією*.
27. Виберіть правильну відповідь: форма державно-територіального
устрою – це:
а) правовий статус особистості;
б) принципи організації вищих органів влади;
в) принципи організації, повноваження й взаємодії між центром і
територіями.
28. Для якої форми правління характерне зосередження законодавчої
й виконавчої влади в руках монарха:
а) парламентської республіки;
б) президентської республіки;
в) абсолютної монархії;
г) парламентської монархії.
29. Коли виникають перші політичні партії сучасного типу?
а) у період античності;
б) у період Нового часу;
в) у XIX ст.;
г) у XX ст.
30. Назвіть основну передумову виникнення сучасних партій:
а) дія закону суспільного поділу праці;
б) введення загального виборчого права;
в) скасування заборони на формування партій;
г) посилення ролі окремих особистостей в історії;
31. За своєю суттю політична партія:
а) це група однодумців;
б) це спільність, що прагне до завоювання влади;
в) це закрита структура для обраних.
32. Назвіть основну ознаку політичної партії:
а) наявність офіційно прийнятої програми;
б) фіксоване членство;
в) сплата членських внесків;
г) прагнення до завоювання влади або участі у владі;
д) наявність формальної організаційної структури.
51

Славко Т. О.
33. Залежно від типу організаційної структури партії діляться на:
а) класові, міжкласові, класоподібні;
б) кадрові й масові;
в) легальні й нелегальні;
г) правлячі й опозиційні.
34. Чим відрізняються масові партії від кадрових?
а) значною кількістю членів;
б) аморфним вільним членством;
в) перевагою ідеологічної й виховної форм діяльності;
г) опорою на професійних політиків і фінансову еліту.
35. Залежно від участі в здійсненні влади партії поділяються на:
а) опозиційні й легальні;
б) правлячі й опозиційні;
в) правлячі й легальні;
г) легальні й нелегальні.
36. Партійна система – це:
а) зведення правил, прийнятих у тій або іншій партії;
б) союз дружніх партій;
в) сукупність всіх партій, що діють у рамках політичної системи й
відносин між ними;
г) сукупність легально діючих у країні політичних партій.
37. Вкажіть, яке із суджень є правильним:
а) усі партії діляться за класовими ознаками;
б) усі партії мають індивідуальне фіксоване членство;
в) усі партії мають на меті боротьбу за владу;
г) усі партії базуються на певній ідеології.
38. Тип партії, яка є продуктом загального виборчого права:
а) ідеологічна;
б) масова;
в) кадрова;
г) опозиційна.
39. Прямі й непрямі прояви суспільного інакомислення й невдоволення
існуючим режимом властиві:
а) фракції;
б) масовій політичній партії;
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в) опозиції;
г) ідеологічній партії.
40. Яка з перелічених функцій забезпечує поповнення рядів партії й
виховання її лідерів?
а) соціального представництва;
б) політичного рекрутування;
в) соціальної інтеграції;
г) боротьби за владу.
41. До якого типу варто віднести партію, у якій немає фіксованого
членства й обов’язкових членських внесків:
а) кадрова;
б) масова;
в) легальна;
г) нелегальна.
42. За місцем у політичному спектрі партії бувають:
а) кадрові й масові;
б) парламентські й авангардні;
в) праві, ліві й центристські.
43. Чим відрізняються кадрові партії від масових?
а) значною кількістю членів;
б) аморфним вільним членством;
в) перевагою ідеологічної й виховної форм діяльності;
г) опорою на професійних політиків і фінансову еліту.
44. За методами і способами діяльності партії поділяються на:
а) кадрові й масові;
б) парламентські й авангардні;
в) класові та міжкласові;
г) праві, ліві й центристські.
45. Головною ознакою двопартійної системи є:
а) наявність у країні тільки двох партій;
б) розкол суспільства на два непримиренних табори, кожний з
яких очолює своя політична партія;
в) наявність багатьох партій, серед яких тільки дві, як правило,
змагаються на виборах і самостійно формують уряд;
г) система, за якої уряд формується коаліціями із двох партій.
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46. Політична участь – це:
а) форма будь-якої політичної поведінки;
б) форма функціонування політичних структур;
в) дії рядових громадян у сфері політики.
47. Які форми політичної участі виділяють за силою політичного
впливу?
а) активна, пасивна:
б) місцева, державна;
в) загальна, обмежена;
г) мирна, насильницька;
д) конвенціальна, неконвенціальна.
48. Які форми політичної участі виділяють за системою використаних політичних засобів?
а) активна, пасивна:
б) місцева, державна;
в) загальна, обмежена;
г) мирна, насильницька;
д) конвенціальна, неконвенціальна.
49. Які форми політичної участі виділяють за масштабами?
а) активна, пасивна;
б) місцева, державна;
в) загальна, обмежена;
г) мирна, насильницька;
д) конвенціальна, неконвенціальна.
50. Які форми політичної участі виділяють за критерієм законності?
а) активна, пасивна:
б) місцева, державна;
в) загальна, обмежена;
г) мирна, насильницька;
д) конвенціальна, неконвенціальна.
51. Конвенціальна участь у політиці – це:
а) явище характерне для доіндустріального суспільства;
б) один із видів авторитаризму;
в) участь у політиці на будь-яких умовах;
г) легальна, регламентована законом участь у політиці.
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52. До якої форми політичної участі слід віднести перекриття
тими, хто мітингує, транспортних магістралей?
а) конвенціальна;
б) неконвенціальна;
в) традиційна;
г) пасивна.
53. Проявом політичного відчуження є:
а) членство в політичному об’єднанні;
б) політичне моралізування;
в) абсентеїзм;
г) політична соціалізація.
54. Абсентеїзм – це:
а) ідея безвладдя, бездержавного устрою суспільства;
б) виняткові політичні якості лідера;
в) форма правління, за якої верховна державна влада передається в
спадщину;
г) форма ухилення виборців від участі в голосуванні.
55. Процес засвоєння індивідом політичних знань, норм і цінностей – це:
а) політична участь;
б) політична адаптація;
в) політична соціалізація;
г) політичне моралізування.
56. Громадянське суспільство – це:
а) система пошуків і узгодження соціальних цілей і ідеалів;
б) система взаємин людей із суспільством і владою;
в) сфера реалізації потреб та інтересів індивідів.
57. Соціальна основа громадянського суспільства – це:
а) інститути й суб’єкти влади;
б) вільні індивіди, соціальні групи й асоціації;
в) політико-правові норми;
г) ідейний плюралізм.
58. В Україні громадянське суспільство...
а) сформувалося;
б) не сформувалося;
в) перебуває в процесі формування.
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59. Які з перерахованих факторів негативно впливають на формування
громадянського суспільства в Україні?
а) адміністративне регулювання економіки;
б) соціальна поляризація суспільства;
в) соціальна активність громадян;
г) багатопартійність.
Ділова гра «Політична коаліція»
Мета: отримання студентами практичних навичок для подальшого їх
успішного застосування у трудовій та громадській діяльності.
Завдання: отримання студентами, які приймають участь у грі, навичок
комунікації у ситуаціях вироблення єдиної компромісної позиції з
приводу суперечливих питань.
1. Загальна група ділиться на три команди, шляхом жеребу, без
урахування особистих уподобань, внаслідок чого умовно утворені партії
різного ідеологічного спрямування (наприклад: комуністична партія,
націоналістична партія та демократична партія), визначають три проблемних питання; важливим моментом є те, що позиція партії відносно
питань («+» або «-»), може збігатися з позицією іншої партії не більше
як в одному питанні.
Наприклад:
Політичне питання
Політичне питання
Політичне питання

Партія
(ідеологія)
–
–
+

Партія
(ідеологія)
–
+
–

Партія
(ідеологія)
+
+
+

Питання можуть змінюватися відповідно до актуальності проблем.
2. Після визначення позицій партій, гравці безпосередньо приступають
до гри; у регламентований час (приблизно 20-25 хв) вони мають подати
список членів коаліції. Коаліція може вважатися утвореною лише маючи
у своєму складі 2/3 +1 учасник гри.
3. Найбільш важливим є той момент, що коаліція має виробити
спільну позицію за кожним з питань, неважливо підтримують вони її
чи ні.
4. Членство у політичній партії є вільним.
5. Коаліція має обрати голову, який і оголошує спільну позицію.
6. Команда, представник якої обирається головою коаліції, отримує
більшу кількість балів, а голова – більше, ніж члени його команди.
Розраховується за формулою:
Х + N1 + N2,
де Х – кількість балів, яку отримує кожен гравець;
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N1 – кількість балів, яка підвищується для членів команди переможців;
N2 – кількість балів, яку отримує голова коаліції.
Весь процес гри має продовжуватися приблизно 60 хв, за потребою
час може продовжуватися.
У грі потрібен модератор, ним може бути викладач або той студент,
який має особистий авторитет серед одногрупників та має якості
лідера. Тим самим ускладнюється ситуація з вибором голови коаліції,
адже відпадає найбільш авторитетна кандидатура.
Результатом гри має стати утворення або не утворення коаліції,
будь-який результат є позитивний. Паралельно з цим відбувається
розширення навичок гравців у сфері комунікацій та внутрішньої
командної діяльності та розподілу ролей.
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