
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на навчання на здобуття ступеня «магістр» 

за спеціальністю 074 – «Публічне управління та адміністрування» 

(спеціалізація – «Місцеве самоврядування») 

 

Всього є 500 тестових завдань трьох рівнів складності: І рівень – 200 завдань; ІІ 
рівень – 200 завдань; ІІІ рівень – 100 завдань.  

На кожне завдання є лише одна правильна відповідь. 

 

І РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ 

1. Утворення князем Романом Мстиславичем Галицько-Волинської держави 
відбулося наприкінці  

а) X ст.  

б) XI ст.  

в) XII ст. 

г) XIII ст. 

 

2. У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про  

а) набіги печенігів на руські землі.  

б) один із походів руських князів на половців.  

в) монгольську навалу на руські князівства. 

г) розгром Хозарського каганату. 

 

3. Укладення династичного союзу між Військом Запорозьким і Молдавським 
князівством стало можливим завдяки перемозі козацького війська в  

а) Жовтоводській битві.  

б) Корсунській битві.  

в) Пилявецькій битві.  

г) Батозькій битві. 
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4. Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій 
половині ХVІІІ ст.?  

а) утворення Першої Малоросійської колегії  

б) поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну  

в) переформування козацьких полків на регулярні кінні полки російської армії  

г) остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі 

 

5. Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу 
українських земель у складі Російської імперії на початку XIX ст.?  

а) полк  

б) намісництво  

в) губернія  

г) коронний край 

 

6. Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві 
(липень 1917 р.)?  

а) скликання Українського національного конгресу  

б) оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу  

в) укладення Брестського мирного договору 

г) початок корніловського заколоту в Росії 

 

7. Що було характерним для соціально-економічного життя в УСРР періоду 
нової економічної політики (1921–1928 рр.)?  

а) націоналізація всіх промислових підприємств  

б) заміна продрозкладки продовольчим податком  

в) уведення карткової системи розподілу продуктів  

г) скасування плати за житло й комунальні послуги 
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8. У 1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1 % шкіл з українською 
мовою викладання. У 1930 р. цей відсоток зріс до 85 %.Що спричинило 
зазначені зміни?  

а) утворення Всеукраїнської академії наук  

б) здійснення владою політики «коренізації»  

в) прийняття нової Конституції республіки  

г) ліквідація національних районів у складі республіки 

 

9. Жертвою якої репресивної акції став академік Сергій Єфремов?  

а) справи «Спілки визволення України»  

б) «Шахтинської справи» 

в) Голодомору  

г) «Закону про п’ять колосків» 

 

10. Що було однією з особливостей економічного розвитку УРСР в 1970-х – на 
початку 1980-х рр.?  

а) посилення процесів децентралізації управління промисловістю  

б) прогресуючий занепад у рамках загальносоюзної економіки  

в) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва  

г) зростання конкурентоспроможності продукції 

 

11. Які наслідки для України мав заколот ГКЧП (ДКНС) у Москві?  

а) усунення В. Щербицького від влади в УРСР  

б) негайний вихід КПУ зі складу КПРС  

в) підписання УРСР нового союзного договору  

г) проголошення незалежності України 

 

12. Об’єднання Руської та Новгородської земель, яким була започаткована 
Київська Русь відбулося в:  

а) 866 р.;  
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б) 882 р.;  

в) 907 р.; 

г) 988 р. 

 

13. Позначте ім’я київського князя, який під час походу на Константинополь 
прибив на його воротах свій щит.  

а) Аскольд;  

б) Олег;  

в) Ігор;  

г) Святослав. 

 

14. Який з руських князів завдав нищівної поразки Хозарській державі?  

а) Володимир Великий;  

б) Ігор Старий;  

в) Святослав Хоробрий;  

г) Ярослав Мудрий. 

 

15. У 988 р. на Русі відбулась подія:  

а) руська дружина і мешканці Києва прийняли християнство;  

б) прийнято християнство на Київщині і Волині;  

в) на всіх руських землях запанувала християнська релігія;  

г) християнство стало державною релігією 

 

16. За наказом якого князя був запроваджений збірник законів "Руська 
правда"?  

а) Володимир Мономах;  

б) Ярослав Мудрий;  

в) Володимир Великий;  

г) Ізяслав Ярославич 
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17. Як називалось загальне зібрання громади в містах Русі?  

а) дума;  

б) віче;  

в) рада;  

г) парламент 

 

18. Як називався документ, котрим хани Золотої орди надавали князям 
право на княжіння?  

а) грамота;  

б) універсал; 

в) ярлик; 

г) булла. 

 

19. Який руський князь першим отримав титул короля?  

а) Данило Романович;  

б) Лев Данилович;  

в) Володимир Мономах;  

г) Володимир Великий. 

 

20. Якою унією було зроблено перший крок до об’єднання литовсько- руської 
держави з польською?  

а) Віленською;  

б) Кревською;  

в) Городельською; 

г) Острівською 

 

21. Між якими суб’єктами і коли була укладена Люблінська унія?  

а) Польщею і Литвою у 1385 р.;  
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б) Польщею і Литвою у 1415 р.;  

в) Польщею і Литвою у 1569 р.;  

г) Польщею, Литвою та Україною у 1569 р. 

 

22. Яку мету переслідувала Берестейська унія 1596р.?  

а) об’єднання Польщі і Литви в єдину державу;  

б) укладення військового союзу для боротьби з Московським князівством;  

в) об’єднання православної і католицької церкви; 

г) посилення впливу протестантизму в Україні. 

 

23. Що таке Магдебурзьке право?  

а) право на великокнязівський стіл;  

б) право міст на самоврядування;  

в) право общини на землю;  

г) право панів на працю кріпаків 

 

24. Назвіть вищий орган влади на Січі:  

а) сенат;  

б) військова рада.  

в) рада старійшин;  

г) боярська рада 

 

25. Хто такий Петро Могила? 

а) гетьман;  

б) літописець; 

в) київський митрополит;  

г) керівник козацько-селянського повстання. 
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26. Хто такий Петро Сагайдачний?  

а) державний діяч;  

б) гетьман реєстрового козацтва;  

в) літописець;  

г) культурний діяч 

 

27. Фортеця, збудована на Дніпрі французьким інженером Г. де Бопланом 
була названа: 

а) Кодак;  

б) Трахтемирів;  

в) Харків;  

г) Батурин 

 

28. Коли почалась Визвольна війна українського народу? 

а) 1648 р.;  

б) 1649 р.;  

в) 1654 р.;  

г) 1638 р. 

 

29. Як називалась Українська козацька держава, яка виникла у 1648 р.  

а) Військо Запорозьке;  

б) Запорозька Січ;  

в) Малоросія;  

г) Українська гетьманська держава. 

 

30. Коли була підписана Зборівська угода між Б. Хмельницьким і Річчю 
Посполитою?  

а) 1625 р.;  

б) 1649 р.;  
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в) 1638 р.;  

г) 1654 р. 

 

31. За якого гетьмана була відновлена православна митрополія в Києві?  

а) Д.Дорошенко;  

б) П.Сагайдачного;  

в) Б.Хмельницького; 

г) Ю. Хмельницького. 

 

32. Територіальний розкол, спустошення і знелюднення України, які стались 
у 1660-70-х рр. називають:  

а) розкол;  

б) потоп;  

в) руїна;  

г) розбрат 

 

33. Хто з українських гетьманів надавав велику підтримку розвитку науки і 
культури?  

а) Петро Сагайдачний;  

б) Богдан Хмельницький;  

в) Іван Самойлович;  

г) Іван Мазепа 

 

34. Хто такий Пилип Орлик?  

а) письменник – полеміст;  

б) керівник козацько-селянського повстання; 

в) автор Конституції 1710 р.;  

г) український культурний діяч. 
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35. Хто такий Павло Полуботок?  

а) кошовий отаман Запорозької Січі;  

б) наказний гетьман;  

в) ватажок опришків;  

г) митрополит 

 

36. Назвіть останнього українського гетьмана XVIII ст.  

а) Кирило Розумовський;  

б) Іван Самойлович;  

в) Дем’ян Многогрішний;  

г) Михайло Дорошенко. 

 

37. Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі?  

а) Іван Сірко;  

б) Кость Гордієнко;  

в) Петро Сагайдачний;  

г) Петро Калнишевський. 

 

38. Катерина ІІ видала указ про зруйнування Запорозької Січі у:  

а) 1762 р.;  

б) 1764 р.;  

в) 1775 р.;  

г) 1770 р. 

 

39. Основною причиною зникнення Польщі як самостійної держави та трьох 
її поділів були:  

а) боротьба за польські території Росії, Пруссії та Австрії;  

б) національно-визвольні рухи у Речі Посполитій;  

в) військові дії російських військ на правобережній Україні;  
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г) вторгнення австрійської армії у Галичину. 

 

40. Скільки було поділів Польщі у другій половині XVIІI ст.?  

а) один;  

б) два;  

в) три;  

г) чотири 

 

41. До складу яких держав наприкінці XVIIІ ст. входили Північна Буковина, 
Закарпаття та Галичина:  

а) Австрійської імперії;  

б) Російської імперії, Австрійської імперії;  

в) Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини;  

г) Пруссії. 

 

42. Наприкінці XVIII ст. Лівобережжя, Слобожанщина, Правобережжя та 
Південна Україна увійшли до складу:  

а) Росії;  

б) Австро-Угорщини;  

в) Речі Посполитої;  

г) Туреччини. 

 

43. Після ліквідації Запорозької Січі подальша доля запорожців була такою:  

а) остаточно зійшли з політичної арени;  

б) розпочали підготовку до боротьби проти Росії;  

в) заснували Задунайську Січ; 

г) намагалися створити осередок козацтва на території Австрії. 
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44. Розвиток української сучасної літератури наприкінці XVIII ст. розпочато 
виданням твору І. Котляревського:  

а) "Іліада";  

б) "Енеїда";  

в) "Наталка-Полтавка";  

г) "Москаль-чарівник". 

 

45. Г. Сковорода передусім був:  

а) філософом;  

б) поетом;  

в) музикантом;  

г) педагогом. 

 

46. Початок Коліївщини припадає на:  

а) 1768 р.;  

б) 1769 р.;  

в) 1777 р.;  

г) 1772 р. 

 

47. Який політичний статус мали українські землі протягом 19 ст.?  

а) були складовою частиною Туреччини;  

б) були складовими частинами Австрійської та Російської Імперії;  

в) були незалежною єдиною державою;  

г) були складовими частинами Королівства Пруссія 

 

48. Що таке "Руська трійця"?  

а) гурток національно свідомої молоді Наддніпрянщини;  

б) декабристська організація;  

в) гурток національно свідомої молоді на Галичині;  
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г) масонська організація. 

 

49. "Книга буття українського народу" це:  

а) український аналог Біблії;  

б) програмний документ кирило-мефодіївців;  

в) коротка історія України середини ХІХ ст.;  

г) релігійний трактат 

 

50. "Громадами" в другій половині ХІХ ст. називали:  

а) господарські структури;  

б) культурно-просвітницькі організації;  

в) політичні організації;  

г) таємні гуртки. 

 

51. Позначте подію, яка відбулася 4 березня 1917 року.  

а) початок формування вільного козацтва;  

б) утворення Української Центральної Ради; 

в) проголошення Української Народної Республіки; 

г) проголошення автономії України. 

 

52. Перший універсал Української Центральної ради проголошував:  

а) незалежну Україну;  

б) автономію України в складі Росії;  

в) створення Української народної республіки;  

г) створення Соціалістичної республіки в Україні і приєднання до нової федерації 
народів у складі колишньої Російської імперії 

 

53. Із запропонованих текстів виберіть той, що за своїм змістом відповідає ІІІ 
Універсалу Центральної Ради:  
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а) виходячи із угоди з Тимчасовим урядом, Центральна Рада заявляє, що вона не 
має наміру встановлювати автономію України до скликання загальноросійських 
Установчих зборів;  

б) Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку (УНР) у 
федеративному зв’язку з Росією;  

в) Центральна Рада проголошує Україну самостійною незалежною державою;  

г) визначає ставлення до етнічних земель, які були під Австро-угорським 
пануванням. 

 

54. Президентом Української Народної Республіки був обраний:  

а) М. Грушевський;  

б) П. Скоропадський;  

в) В. Винниченко;  

г) Д. Дорошенко 

 

55. Позначте прізвище командира першого українського корпусу російської 
армії.  

а) С. Петлюра.  

б) М. Грушевський.  

в) П. Скоропадський.  

г) Є. Коновалець. 

 

56. Позначте дату Х з’їзду РКП(б), на якому було прийняте рішення про 
запровадження нової економічної політики:  

а) 1919 рік;  

б) 1920 рік;  

в) 1921 рік;  

г) 1922 рік. 

 

57. Коли було створено ОУН?  
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а) 1924 р.;  

б) 1929 р.;  

в) 1939 р.;  

г) 1942 р. 

 

58. Позначте прізвище першого керівника створеної у 1929 році Організації 
українських націоналістів:  

а) Л. Бачинський;  

б) М. Ганкевич;  

в) Д. Левицький;  

г) Є. Коновалець. 

 

59. Велика Вітчизняна війна почалася:  

а) 1 серпня 1939 р.;  

б) 22 червня 1940 р.;  

в) 22 червня 1941 р.; 

г) 8 червня 1940 р. 

 

60. Акт проголошення відновлення Української держави відбувся:  

а) 30 червня 1941 р.;  

б) 9 липня 1941 р.;  

в) 25 листопада 1941 р.;  

г) 5 липня 1941 р. 

 

61. Центром окупаційної адміністрації в Україні стало місто:  

а) Рівне;  

б) Вінниця;  

в) Київ; 

г) Житомир. 
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62. Для означення співпраці населення завойованих держав з окупаційним 
режимом застосовують термін:  

а) антисемітизм;  

б) колабораціонізм;  

в) апатридизм;  

г) опортунізм. 

 

63. Коли було звільнено столицю України – Київ?  

а) 8 жовтня 1943 р.;  

б) 6 листопада 1943 р.;  

в) 9 грудня 1943 р.;  

г) 18 січня 1942 р. 

 

64. Формування сучасної території України завершилося:  

а) у 1939 р.;  

б) у 1945 р.;  

в) у 1954 р.;  

г) у 1940 р. 

 

65. Процес змін суспільно-політичного життя в Україні в другій половині 50-
х років розпочав:  

а) Г. Маленков;  

б) М. Хрущов;  

в) П. Шелест;  

г) В. Щербицький. 

 

66. Вкажіть дату Чорнобильської катастрофи:  

а) 26 квітня 1985 р.;  
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б) 26 квітня 1986 р.;  

в) 26 квітня 1987 р.;  

г) 26 квітня 1988 р. 

 

67. Масова громадсько-політична організація Народний рух України за 
перебудову (Рух) була створена у:  

а) 1976 р.;  

б) 1985 р.;  

в) 1989 р.;  

г) 1968 р. 

 

68. Державна незалежність України була законодавчо закріплена:  

а) Декларацією "Про державний суверенітет України" (липень 1990 р.);  

б) Актом проголошення незалежності України (серпень 1991 р.);  

в) Конституцією України (червень 1996 р.);  

г) Законом "Про Громадянство України" (жовтень 1991 р.) 

 

69. У серпні 1991 р. припинила діяльність:  

а) Соціалістична партія України;  

б) Компартія України як складова частина КПРС;  

в) Українська народно-демократична партія; 

г) Українська республіканська партія 

 

70. У липні 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла пакет законів щодо 
запровадження інституту президентства в республіці. Першим всенародно 
обраним Президентом України був:  

а) Л. Кравчук;  

б) Л. Лук’яненко;  

в) О. Мороз;  
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г) Чорновіл. 

 

71. Українська православна церква (Київський патріархат) виникла в:  

а) березні 1991 р.;  

б) червні 1992 р.;  

в) жовтні 1993 р.  

г) січні 1992 р. 

 

72. Закон України „Про прийняття Конституції України та введення її в дію” 
прийнято:  

а) 28 червня 1996р.;  

б) 12 липня 1996р.;  

в) 24 серпня 1991р.;  

г) 1 грудня 1991р. 

 

73. Хто був третім Президентом України? 

а) Л. Кучма 

б) В.Ющенко 

в) В. Кравчук 

г) В. Янукович 

 

74. Першим космонавтом незалежної України був: 

а) Морозов 

б) Кузьмук 

в) Каденюк 

г) Шаров 

 

75. Хто був п’ятим Президентом України? 

а) Л. Кучма 
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б) В.Ющенко 

в) П. Порошенко 

г) Л.Кравчук 

 

76. Засновник Українського соціологічного інституту – 

а) М. Грушевський 

б) М. Драгоманов 

в) М. Шаповал 

г) Б. Кістяківський 

 

77. Теорія, яка розглядає соціальну взаємодію як процес, у ході якого 
індивіди намагаються максимізувати отримуванні вигоди і мінімізувати 
втрати: 

а) етнометодологія 

б) теорія соціальної дії 

в) символічний інтеракціонізм 

г) теорія обміну 

 

78. Яка країна на сучасному етапі вважається лідером соціологічної науки: 

а) Велика Британія; 

б) Німеччина; 

в) Російська Федерація; 

г) США. 

 

79. Автор праці «Протестантська етика і дух капіталізму» –  

а) О. Конт 

б) К. Маркс 

в) Г. Спенсер 

г) М. Вебер 
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80. Соціолог, який писав про два типа еліт – еліту левів та еліту лисиць  

а) Гаетано Моска 

б) Макс Вебер 

в) Вільфредо Парето 

г) Роберт Мертон 

 

81. Метод збору соціологічної інформації, який передбачає формування двох 
груп для дослідження соціального об’єкту –  

а) опитування 

б) експеримент 

в) спостереження 

г) аналіз документів 

 

82. Соціальне дослідження – це… 

а) система знань та навичок, що дозволяє професійно займатися соціологією 

б) система параметрів майбутнього соціального об'єкта або якісно нового стану 
існуючого об'єкта 

в) система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють отримати 
достовірні знання про той чи інший процес або явище суспільного життя 

г) методи типологізації соціальних об'єктів 

 

83. Метод збору соціологічної інформації, який полягає в опрацюванні даних, 
отриманих раніше –  

а) опитування 

б) експеримент 

в) спостереження 

г) аналіз документів 

 

84. Різновидом якого методу збору соціологічної інформації є контент-аналіз? 
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а) опитування 

б) спостереження 

в) експерименту 

г) аналізу документів 

 

85. Очікуваний кінцевий результат, який означає загальну спрямованість 
дослідження в соціології називається… 

а) завданням дослідження 

б) об’єктом дослідження 

в) метою дослідження  

г) проблемою дослідження  

 

86. Об'єкт дослідження або його частина, стосовно якого досліджується 
проблема і на який поширюються результати дослідження –  

а) експериментальна група 

б) генеральна сукупність 

в) референтна група 

г) вибіркова сукупність 

 

87. Вибіркова сукупність – це… 

а) частина генеральної сукупності, відібрана випадково, без системи 

б) певна кількість елементів генеральної сукупності, відібраних за певними 
правилами 

в) уся генеральна сукупність, згрупована за певними ознаками 

г) всі відповіді правильні 

 

88. Якісно-кількісний метод аналізу документів, який полягає у 
квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів – 

а) конвент-аналіз 

б) контент-аналіз 
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в) дискурс-аналіз 

г) кванто-аналіз 

 

89. Здатність вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики 
генеральної сукупності – це… 

а) якість 

б) надійність 

в) валідність 

г) репрезентативність 

 

90. Вибіркова сукупність для України складає близько… 

а) 400 респондентів 

б) 1000 респондентів 

в) 1500 респондентів 

г) 2000 респондентів 

 

91. Реальна життєва ситуація, яка містить суперечності і яка вимагає 
цілеспрямованих дій для її вирішення в соціології називається… 

а) завданням дослідження 

б) об’єктом дослідження 

в) метою дослідження  

г) проблемою дослідження  

 

92. Базисний тип особистості – це 

а) фіксований набір суттєвих соціальних властивостей особистості 

б) найпоширеніший або найяскравіший представник цінностей певного 
суспільства 

в) сукупність загальноприйнятих зразків виконання особою ролей, які 
відповідають її статусу 

г) всі відповіді правильні 
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93. Розходження між установкою людини, висловленою в судженні, та її 
реальною поведінкою, називається…  

а) теорія Сепіра-Уорфа 

б) теорема В. Томаса 

в) парадокс Лап’єра 

г) шкала Е. Богардуса 

 

94. Процес соціалізації – це… 

а) процес переходу з однієї соціальної верстви в іншу 

б) процес входження людини в ту або іншу сім’ю 

в) процес засвоєння індивідом протягом життя соціальних норм і культурних 
цінностей того суспільства, до якого він належить 

г) процес відхилення від домінуючих в суспільстві норм, цінностей, зразків 
поведінки 

 

95. Ставлення людини до певного соціального об'єкту, яке передує дії і 
виражає схильність діяти щодо нього певним чином - це, з точки зору 
соціолога: 

а) спрямованість  

б) очікування 

в) роль 

г) установка 

 

96. Які типи суспільств існують згідно класифікації Д.Белла? 

а) доіндустріальні, індустріальні, постіндустріальні 

б) традиційні і сучасні 

в) дописемні та писемні 

г) прості і складні 
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97. Що є згідно ієрархії потреб А. Маслоу найвищою потребою для 
особистості? 

а) потреба в безпеці 

б) потреба в повазі з боку інших 

в) фізіологічні потреби 

г) потреба в самореалізації, самовираженні 

 

98. Реальний чи вигаданий об'єкт орієнтації особистості, фонд зразків стилю 
мислення, життя, поведінки, яким особистість намагається слідувати – це, з 
точки зору соціолога: 

а) референтна група 

б) ідеальний приклад 

в) рольова структура особистості 

г) етична модель 

 

99. Поняття „первинна група” вперше застосував щодо сім'ї соціолог… 

а) Макс Вебер 

б) Роберт Мертон 

в) Чарльз Кулі  

г) Філіп Зімбардо 

 

100. Засвоєння і дотримання соціальним актором визначених групових і 
соціальних норм, цінностей і звичок; необхідний елемент соціалізації і 
передумова функціонування будь-якої соціальної системи – 

а) інновація 

б) конформність 

в) ритуалізм 

г) ретритизм 

 

101. Хоторнський експеримент здійснювався під керівництвом… 
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а) Еріха Фрома 

б) Елтона Мейо 

в) Музефера Шерiфа 

г) Джона Джеймса 

 

102. Соціолог, який запровадив для дослідження соціальних явищ конструкт 
«ідеальний тип» –  

а) Т. Парсонс 

б) М. Вебер 

в) К. Маркс 

г) Г. Зіммель  

 

103. Групу, в якій всі права і обов’язки членів суворо врегульовані, 
називається… 

а) ексклюзивною 

б) формальною 

в) первиною  

г) етнічною 

 

104. Елементом якої підструктури суспільства є молодь? 

а) соціально-класової 

б) соціально-поселенської 

в) соціально-демографічної 

г) соціально-професійної 

 

105. Цільове об’єднання людей, що має розподіл праці, певні правила і 
процедури та систему соціального контролю – це… 

а) соціальний інститут 

б) соціальна спільнота 
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в) формальна організація 

г) освіта 

 

106. Суперечність статусних характеристик індивіда – це… 

а) статусна кристалізація 

б) статусна неконсистентність 

в) статусний портрет суспільства 

г) статусний конфлікт 

 

107. Поведінка носія певного соціального статусу, яка відповідає певним 
соціальним очікуванням – це 

а) статусно-рольовий набір індивіда 

б) статусна сумісність 

в) соціальна роль 

г) соціальна ідентичність 

 

108. Незадоволеність, пов'язана з розривом мiж тим, що людина має і тим, 
що, як людина вважає, вона повинна була б мати, називається… 

а) відносна депривація 

б) фрустрація 

в) аномія 

г) статусно-рольовий конфлікт 

 

109. Яка з перерахованих нижче позицій є найкращим прикладом 
приписаного статусу? 

а) дантист 

б) наречений 

в) батько 

г) жінка 
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110. Соціальні відносини – це відносини між… 

а) окремими людьми 

б) соціальними статусами 

в) соціальними групами 

г) соціальними організаціями 

 

111. Основна риса соціальної взаємодії – це: 

а) взаємність 

б) повторюваність 

в) конфліктність 

г) тривалість 

 

112. На думку М.Вебера, будь яка соціальна дія – це дія… 

а) орієнтована на свою сім’ю 

б) орієнтована на себе 

в) орієнтована на звичаї, традиції 

г) орієнтована на іншого 

 

113. Що таке аскрипція? 

а) різновид соціальної стратифікації 

б) одна з форм раціональної соціальної дії 

в) набуття певного соціального положення завдяки зовнішнім, не залежним від 
індивіда характеристикам 

г) набуття певного соціального положення завдяки своїм особистим успіхам, які 
сприяють соціальному просуванню 

 

114. Властива певній групі чи спільноті система колективно прийнятих 
взірців, цінностей і норм поведінки, діяльності та спілкування, які спільно 
формують спосіб життя людей – це, з точки зору соціолога, 
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а) суспільство 

б) мораль 

в) культура 

г) звичаї 

 

115. Приписи, вимоги, побажання та очікування відповідної (суспільно 
схвалюваної) поведінки, - це, з точки зору соціолога… 

а) цінності 

б) артефакти 

в) норми 

г) ритуали 

 

116. Основними соціальними нормами є: 

а) державні та адміністративні норми 

б) політичні та економічні норми 

в) мораль і право 

г) соціальні та особистісні норми 

 

117. Практика оцінки чужої культури за стандартами рідної – це… 

а) толерантність 

б) етноцентризм 

в) субкультура 

г) культурна трансмісія 

 

118. Переконання людини в значимості особисто для неї тих або інших 
об'єктів або явищ соціальної дійсності з точки зору їх відповідності (або 
невідповідності) потребам – це… 

а) традиції 

б) мораль 
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в) право 

г) соціальні цінності  

 

119. Спрощений, однобічний, перебільшений образ певної групи, який 
трактує всіх членів цієї групи недиференційовано, незалежно від їхніх 
індивідуальних особливостей – це… 

а) шовінізм 

б) стереотип 

в) сегрегація 

г) дискримінація 

 

120. Знайдіть одне правильне судження: 

а) сім’я, економіка, релігія, освіта, держава – фундаментальні інститути 
людського суспільства 

б) суспільство змінюється, але не змінюється його структура 

в) роль – соціальне положення, позиція людини в суспільстві 

г) найдавнішим інститутом вважається держава 

 

121. Відносно стабільні і повторювані соціальні взаємодії, які регулюються 
соціальними нормами і цінностями та орієнтовані на задоволення суспільних 
потреб – це  

а) соціальна структура суспільства 

б) соціальний інститут 

в) соціальна організація 

г) соціальна група 

 

122. Поняття „інституціалізація” означає… 

а) визнання досягнутого соціального статусу індивіда 

б) заснування соціального інституту певною групою осіб 
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в) перевірка ступені відповідності поведінки індивіда тому, що вважається 
загальноприйнятим 

г) закріплення суспільної практики або якоїсь області суспільних відношень у 
вигляді закону, соціальної норми або загальноприйнятого порядку 

 

123. Такий стан суспiльства, коли цiнностi, норми та соцiальнi зв'язки 
стають неясними, суперечливими або взагалi відсутні –  

а) депривація 

б) аномія 

в) авторитаризм 

г) девіація 

 

124. Хто ввів поняття «девіація» у соціологічну систему знання? 

а) Е. Дюркгайм 

б) М. Вебер 

в) Г. Спенсер 

г) П. Сорокін 

 

125. Автор праці «Самогубство» -  

а) К. Маркс 

б) Е. Дюркгайм 

в) М. Вебер 

г) Дж. Міль 

 

126. Чи є споживання алкоголю девіантною поведінкою? 

а) безумовно, так 

б) безумовно, ні 

в) все залежить від суспільства, від поширених у ньому норм і цінностей 

г) все залежить від людини 
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127. Що виступає формою організації і засобом здійснення спільної діяльності 
людей, яка забезпечує стабільне функціонування соціальних зв’язків і 
відносин за допомогою соціальних норм, правил, санкцій та інших 
регуляторів? 

а) соціальні процеси 

б) соціальні взаємодії 

в) соціальні групи 

г) соціальні інститути 

 

128. Вчений, який запровадив у соціологію термін „соціальна мобільність” – 

а) Огіст Конт 

б) Пітирим Сорокін 

в) Карл Маркс 

г) Макс Вебер 

 

129. Серед наведених варіантів відповідей знайдіть та позначте найбільш 
повну, вичерпну, правильну відповідь: Престиж – це… 

а) місце, положення людини у соціальній структурі, системі соціальних відносин 

б) оцінка оточення різних видів діяльності у відповідності до пануючих 
культурних стандартів та цінностей 

в) соціальна позиція індивіда 

г) оцінка людиною власної діяльності, професії 

130. Тип соціальної стратифікації, при якому особистісні досягнення людини 
відіграють найбільшу роль –  

а) касти 

б) рабство 

в) стани 

г) класи 
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131. Категорія „соціальна стратифікація” відображає: 

а) процес переміщення соціальних груп чи окремих індивідів з однієї страти в 
іншу 

б) набір соціальних статусів особистості 

в) ієрархічно організовану систему соціальної нерівності 

г) зразки і моделі споживання матеріальних і культурних благ 

 

132. Які існують основні види соціальної мобільності? 

а) передконфліктна і конфліктна 

б) політична і економічна 

в) вертикальна і горизонтальна 

г) відкрита і закрита 

 

133. Основний критерій соціальної стратифікації –  

а) багатство 

б) влада 

в) престиж професії 

г) освіта 

 

134. Петро заробляє грошей у 10 разів більше, ні Василь. Ми не знаємо, що ці 
двоє роблять, яким способом вони заробляють гроші. Але ми одразу можемо 
сказати, що цей факт є проявом: 

а) соціальної нерівностіі 

б) класової експлуатації 

в) меритократичної справедливості 

г) різниці в доходах 

 

135. Престиж визначається: 

а) обсягом влади 
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б) суспільною повагою 

в) зв’язками 

г) рівнем доходів 

 

136. Наука, предметом дослідження якої є суспільство як цілісна система, 
його окремі структури та інститути, різні соціальні групи та стосунки між 
ними, закономірності індивідуальної і групової поведінки, а також соціальні 
процеси, що відбуваються у суспільстві, має назву: 

а) соціологія; 

б) соціальна філософія; 

в) теорія держави і права; 

г) політологія. 

 

137. Соціальна функція опитування громадської думки передбачає :  

а) формування інформації про потреби, інтереси, вимоги населення, необхідну під 
час вироблення управлінських рішень; 

б) моніторинг ефективності впливу політичних акцій на різні категорії 
електорату; 

в) дослідження суспільних настроїв для оцінки політичних орієнтацій виборців; 

г) з’ясування реакції основних прошарків населення на ідеї, гасла, 

політичні програми. 

 

138. Опитування громадської думки як найнадійнішого методу вивчення 

політичного ринку поділ яють на :  

а) синергетики; 

б) кореляції; 

в) анкетні опитування; 

г) аналіз документів. 
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139. Інтерв’ю як метод вивчення громадської думки у дослідженнях 
політичного ринку проводять у формах:  

а) тестування; 

б) розмови з респондентом (опитуваним); 

в) експерименту; 

г) конкретизації. 

 

140. Під час проведення політичного маркетингу опитування громадської 
думки виконує функції :  

а) освітньо-виховну; 

б) прогностичну; 

в) прикладну; 

г) ідеологічну. 

 

141. Проявом політичного відчуження громадян вважається :  

а) популізм; 

б) абсентеїзм; 

в) конвенціоналізм; 

г) легітимізм. 

 

142. Формою безпосередньої участі особистості в політиці виступають: 

а) парламент; 

б) політична партія; 

в) вибори; 

г) органи місцевого самоврядування. 

 

143. Процес політичної соціалізації особистості триває :  

а) в юності; 

б) в зрілому віці; 
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в) в дитинстві; 

г) впродовж усього життя індивіда. 

 

144. До політичної еліти зар ахову ют ь :  

а) видатних діячів культури, науки, представників мас-медіа, що формують 
ідеологію суспільства та його свідомість; 

б) великих власників, можновладців, провідних менеджерів фінансово-
промислових корпорацій; 

в) керівників держави, членів уряду, депутатів законодавчого органу; 

г) чиновників державного апарату, що приймають участь у процесі підготовки та 
реалізації важливих політичних рішень. 

 

145. Поділ еліт на державні, муніципальні, партійні, а також громадських 
організацій здійснено за крит ер ієм :  

а) основних сфер життєдіяльності суспільства; 

б) способом приходу до влади; 

в) ідеологічними цінностями; 

г) видами політичної діяльності. 

 

146. Теорію лідера-надлюдини розвинув :  

а) К. Маркс; 

б) Ф. Ніцше; 

в) Г. Тард; 

г) М. Вебер. 

 

147. Лідера, спрямованого на реалізацію завдань фундаментальної зміни 
суспільної системи, вважають: 

а) авантюристом; 

б) реалістом; 

в) реформатором; 
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г) революціонером. 

 

148. До безпосередніх суб’єктів політики належать :  

а) керівні органи політичних та громадських організацій; 

б) групи тиску; 

в) громадянське суспільство; 

г) політичні партії. 

 

149. Сучасні дослідники, основною рисою нації визначають :  

а) територія; 

б) мова; 

в) господарські зв’язки; 

г) політичне самовизначення. 

 

150. Суб’єктами національної політики представлені :  

а) нації і етноси; 

б) держава; 

в) етнонаціональні групи; 

г) міжнаціональні відносини. 

 

151. Кожній людині вільно обирати національну приналежність або 
визнавати себе особою без національності є виразом п рава :  

а) на національно-територіальну автономію; 

б) на захист від дискримінації за національною ознакою; 

в) народу (нації) на самовизначення; 

г) на вільну національну самоідентифікацію. 
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152. Певну систему світоглядно-політичних засад, що формує основну мету, 
принципи боротьби за національну незалежність і розбудову власної 
національної держави, окресл юють  як: 

а) національну політику; 

б) національну безпеку; 

в) націоналізм; 

г) національну державність. 

 

153. Під політичною владою розуміють :  

а) типову характеристику індивідуального чи колективного соціального суб’єкта, 
що фіксує рівень розвитку його політичної свідомості, політичної діяльності та 
поведінки; 

б) сукупність духовних, емоційних і практичних явищ політичного буття людини 
і суспільства, що характеризує їхнє відношення до політики і участі в ній; 

в) здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на діяльність, 
поведінку людей та їх об’єднань за допомогою волі, авторитету, права, 
насильства; 

г) сукупність видів діяльності суб’єктів політичних відносин, що відображають 
стадії зміни політичної системи. 

 

154. Легітимність влади ре през ент у є:  

а) добровільне визнання існуючої влади громадянами; 

б) обов’язковість виконання владних рішень; 

в) законність, юридичну правомірність влади; 

г) здатність суб’єкта політики здійснювати вплив у певному напрямку на 
поведінку індивідів, груп, організацій, об’єднань. 

 

155. Обов’язковість виконання владних рішень усіма членами суспільства 
репрезентує т акий атр ибут п оліти чної  влади :  

а) всезагальність; 

б) моноцентричність; 

в) верховенство; 
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г) легальність. 

 

156. За М. Вебером для раціонального типу влади притаманна :  

а) віра в надприродну святість влади; 

б) віра в святість традицій і право володарювати тих, хто отримав владу за цією 
традицією; 

в) віра в законність існуючого порядку, професіоналізм владних структур; 

г) всі відповіді вірні.  

 

157. Форму політичної влади, за якої при владі перебувають найбільш 
обдаровані та гідні люди, називают ь :  

а) автократією; 

б) аристократією; 

в) меритократією; 

г) олігархією. 

 

158. Авторитет вважається :  

а) ресурсом влади; 

б) мотивом влади; 

в) об’єктом влади; 

г) суб’єктом влади. 

 

159. Ознакою кризи політичної влади є : 

а) вузькість сфери політичного регулювання; 

б) зміцнення легітимності влади; 

в) моноцентризм державної влади; 

г) опора на значний за чисельністю та впливовий середній клас. 

 

160. Чернівецька міська рада належить  до: 
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а) органів виконавчої влади; 

б) органів законодавчої влади; 

в) органів місцевого самоврядування; 

г) органів судової влади. 

 

161. Втрата довіри населення України до різних гілок державної влади є  
свідченням ї ї :  

а) нелегальності; 

б) делегітимації; 

в) децентралізації; 

г) ерозії. 

 

162. Політичний процес охоплює :  

а) форму організації суспільства; 

б) сукупність поглядів, оцінок, установок, які відображають політико-владні 
відносини; 

в) сукупність дій інституалізованих та неінституалізованих суб’єктів політики, які 
призводять до розвитку чи занепаду політичної системи суспільства; 

г) систему концептуально оформлених уявлень, поглядів та ідей, які 
відображають ставлення людей до дійсності; 

 

163. Форму практичної політичної діяльності відображає :  

а) політична реформа; 

б) пізнавальна діяльність; 

в) прогностична діяльність; 

г) ціннісно орієнтована діяльність. 

 

164. До професійного різновиду політичної діяльності зар ахову ють :  

а) виборчу; 

б) партійний менеджмент; 
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в) контактуючу; 

г) комунікаційну. 

 

165. Політичні партії включають  до: 

а) інформаційно-комунікативної підсистеми політичної системи; 

б) нормативної підсистеми політичної системи; 

в) організаційної підсистеми політичної системи; 

г) культурно-ідеологічної підсистеми політичної системи. 

 

166. Розподіл політичною системою матеріальних благ, соціальних статусів і 
привілеїв інститутам, групам та індивідам є виразом  її: 

а) регулятивної функції; 

б) екстракційної функції; 

в) дистрибутивної функції; 

г) функції реагування. 

 

167. Компонент не властивий політичній системі: 

а) взаємозв’язок групи елементів; 

б) самоізоляція та відсутність взаємовідносин з іншими системами суспільства; 

в) прагнення до самозбереження, стабільності та динамізму; 

г) внутрішня взаємодія всіх елементів. 

 

168. Для трансформаційних суспільств дослідники вважають характерною  
таку модель  політ ичної  систе ми :  

а) командну; 

б) перехідну; 

в) змагальну; 

г) соціопримирливу. 
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169. М. Вебер створив свою типологію політичних систем за критерієм :  

а) легітимності панування; 

б) суспільно-економічної формації; 

в) політичної культури; 

г) характеру зв’язків з навколишнім середовищем. 

 

170. Для політичної системи України не властивий :  

а) перехідний стан; 

б) детально розроблений план побудови глобальної системи забезпечення 
національних інтересів; 

в) недостатньо високий інтелектуальний рівень політики; 

г) легітимність для більшості населення. 

 

171. Ключовим інститутом політичної системи України виступають :  

а) політичні партії; 

б) соціально-політичні рухи; 

в) держава та її органи; 

г) групи тиску. 

 

172. Одним з основних завдань розвитку політичної системи України 
вважається :  

а) забезпечення примусового типу політичної активності у суспільстві; 

б) контроль більшості суспільства над владою; 

в) усунення від активної політичної діяльності більшості суспільства; 

г) підтримання низького рівня інтелекту та раціоналізму у рішеннях та діях. 

 

173. Як атрибут держави розуміють:  

а) представлення інтересів певного соціального класу; 

б) відображення рівня розвитку політичної свідомості соціальних суб’єктів; 
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в) всезагальність впливу; 

г) інтегрована сукупність відносин влади, суб’єктів політики, соціальних 
інститутів. 

 

174. Поняття “держава” нині трактується у значеннях  як: 

а) надкласова сила, яка інтегрує усі верстви і класи суспільства; 

б) система організацій, установ, інститутів, які володіють верховною владою на 
певній території; 

в) всезагальна солідарність на землі, що об’єднує лише їх частину з метою 
знищення, завоювання та поневолення усіх решта; 

г) правова форма для сукупного життя народу. 

 

175. До атрибутів держави включають :  

а) наявність системи суверенної політичної влади; 

б) монополію на регулювання духовним життям суспільства; 

в) забезпечення суверенітету партійної влади в системі державного управління; 

г) існування розмаїття суверенних центрів державної влади. 

 

176. Форма правління представле на :  

а) унітарною державою; 

б) конституційною монархією; 

в) федерацією; 

г) конфедерацією. 

 

177. Верховенство в системі державної влади парламентської республіки 
належить :  

а) уряду; 

б) президенту; 

в) парламенту; 

г) політичній партії. 
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178. Сутність громадянського суспільства відображає принцип:  

а) жорсткого контролю держави за суспільством; 

б) монополії держави чи певної політичної сили на ідеологію; 

в) права громадян ставляться за найбільшу цінність; 

г) доступ лише окремих соціальних груп і прошарків до участі в державних і 
суспільних справах. 

 

179. Правову державу характе ризу ють :  

а) концентрація усієї повноти влади в однієї особи або інституту державної влади; 

б) надання виборчого права тільки окремим групам населення; 

в) верховенство закону та його панування в суспільстві; 

г) невиразний характер системи взаємостримування і взаємопротиваг гілок 
державної влади. 

 

180. Сучасному українському суспільству властиві :  

а) високий рівень недовіри населення владним структурам; 

б) орієнтація політичних партій на представлення інтересів певних соціальних 
груп; 

в) розвинутий та значний за чисельністю середній клас; 

г) високий ступінь залучення громадян до організованої громадсько-політичної 
діяльності. 

 

181. Основною рисою громадянського суспільства вважається :  

а) пріоритет держави над громадянином; 

б) самоврядування індивідів, добровільних організацій та асоціацій громадян; 

в) контроль держави за діяльністю суспільства; 

г) одностороння відповідальність за реалізацією иприйнятих законів. 

 

182. В якості інституту громадянського суспільства виступає :  
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а) уряд; 

б) політичні партії; 

в) парламент; 

г) армія. 

 

183. Політична партія розумі ється  як: 

а) об’єднання, які сприяють розвитку творчої активності і самодіяльності 
громадян; 

б) самостійна, вища, відносно привілейована група людей; 

в) організована група однодумців, яка намагається реалізувати інтереси частини 
народу, соціального класу, верстви завдяки здобуттю державної влади; 

г) спосіб організації та реалізації влади через надання виняткових повноважень 
окремим суб’єктам політики. 

 

184. Головна мета діяльності політичної партії визначається :  

а) тиском на органи державної влади з метою досягнення певних потреб та 
інтересів; 

б) ініціюванням соціальних змін; 

в) боротьбою за політичну владу; 

г) авторитетною і точною оцінкою політичної ситуації в суспільстві. 

 

185. За місцем в політичній системі партії класифікують  на: 

а) кадрові та масові; 

б) легальні й нелегальні; 

в) правлячі та опозиційні; 

г) централізовані і децентралізовані. 

 

186. Основною ознакою політичної партії називают ь :  

а) характер організації; 

б) прагнення до влади; 
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в) ідеологічний зміст; 

г) забезпечення соціальної бази. 

 

187. Існування декількох партій, одна з яких впродовж тривалого часу 
перемагає на виборах та одноосібно формує уряд -визначальна риса :  

а) однопартійної системи; 

б) партійної системи поміркованого плюралізму; 

в) партійної системи з партією-гегемоном; 

г) партійної системи з домінуючою партією. 

 

188. Закон про політичні партії в Україні прийнятий  в: 

а) 1991 р.; 

б) 1999 р.; 

в) 2001 р.; 

г) 2004 р.. 

 

189. В Україні панівною партійною системою виступає :  

а) система поляризованого плюралізму; 

б) система обмеженого плюралізму; 

в) система з домінуючою партією; 

г) атомізована система. 

 

190. Законодавчо створення політичних партій в Україні започатковано :  

а) 1989 р.; 

б) 1990 р.; 

в) 1991 р.; 

г) 1993 р. 

 

191. Українські політичні партії об’єднує спіль на риса :  
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а) наявність власного електорату; 

б) притаманність традицій творення партій; 

в) злиття партій з бізнесом і тіньовими структурами; 

г) підвищений інтерес громадян до всіх партій. 

 

192. Створення та діяльність структурних осередків політичних партій не  
допуск ається в :  

а) в навчальних закладах та інших державних установах і організаціях; 

б) в приватних підприємствах; 

в) громадських об’єднаннях; 

г) всі відповіді вірні. 

 

193. Громадським організаціям не властиво :  

а) примусовий характер формування складу організації; 

б) наявність чіткої структури; 

в) створення власної системи правил і норм; 

г) єдність та згуртованість. 

 

194. Суспільно-політичним рухам притаманно :  

а) вираз інтересів лише окремих соціальних груп; 

б) наявність чітко визначених форм членства, норм поведінки та взаємовідносин; 

в) завоювання влади; 

г) дотримання учасниками різних ідеологічних орієнтацій. 

 

195. Політична ідеологія становить :  

а) механічну сукупність ідейних поглядів; 

б) сукупність особливостей політичної культури певної соціальної групи; 

в) систематизовану сукупність ідейних поглядів певної суспільної групи; 

г) систему поглядів, спрямованих на пошук істини. 
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196. Здатність ідеології виступати безпосереднім мотивом політичної 
діяльності репрезентує її функцію :  

а) інтеграційну; 

б) комунікативну; 

в) мобілізаційну; 

г) орієнтаційну. 

 

197. В сучасній політичній культурі України переважає :  

а) підданська; 

б) патріархальна; 

в) громадянська; 

г) активістська. 

 

198. В українській політичній думці проблема сутності політичної культури 
вперше сформульов ана :  

а) М .  Грушевським; 

б) М. Драгомановим; 

в) В. Липинським; 

г) В. Старосольським. 

 

199. Для сучасних міжнародних відносин властивий стрижневий  
елемент :  

а) економічні відносини; 

б) військове співробітництво; 

в) політичні відносини; 

г) релігійні відносини. 

 

200. Під міжнародними відносинами у політичній науці розуміють:  
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а) практичне втілення державою основних принципів міжнародної політики з 
метою реалізації національних інтересів; 

б) діяльність та взаємодія держав на міжнародній арені; 

в) систему зв’язків між державами та іншими суб’єктами, що діють на світовій 
арені; 

г) політичну діяльність суб’єктів міжнародного права. 
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ІІ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ 

 

201. Обґрунтуйте положення: держава є організацією всього суспільства, 
оскільки: 

а) може виступати в ролі арбітра між ворогуючими угрупованнями, пом’якшувати 
та узгоджувати різні соціальні, національні, мовні конфлікти, сприяти досягненню 
соціальних компромісів; 

б) організована як система спеціальних органів, що наділені владними 
повноваженнями; 

в) виступає у внутрішніх та зовнішніх відносинах в інтересах усього населення 
країни, яке вона повинна репрезентувати і обслуговувати; 

г) поєднує захист інтересів усього суспільства з інтересами певних еліт. 

 

202. Дайте визначення поняття функцій держави: 

а) цілі діяльності держави; 

б) принципи діяльності держави; 

в) основні напрямки діяльності держави; 

г) головні прийоми та методи діяльності держави. 

 

203. Вкажіть головну (істотну) ознаку державного органу: 

а) територія, на яку розповсюджується його компетенція; 

б) назва; 

в) колегіальний характер; 

г) наявність державно-владних повноважень. 

 

204. Вкажіть, у чому полягає співвідношення державного суверенітету та 
суверенних прав: 

а) державний суверенітет виключає наявність суверенних прав; 

б) державний суверенітет проявляється і конкретизується в суверенних правах; 

в) держава має суверенні права незалежно від наявності суверенітету; 
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г) суверенні права визначають обсяг державного суверенітету. 

 

205. Визначте, яка функція притаманна державі будь-якого типу: 

а) культурно-виховна; 

б) оборони держави; 

в) охорони прав і законних інтересів людини і громадянина; 

г) інтеграції у світову економіку. 

 

206. Встановіть, до характеристики якої функції держави належать такі 
ознаки: “Розробка економічної політики; управління підприємствами, доля 
державної власності в яких складає більше 50%; встановлення правових 
засад ринкових відносин та цінової політики; припинення монополізму та 
недобросовісної конкуренції; захист прав споживачів”: 

а) екологічної; 

б) соціальної; 

в) політичної; 

г) економічної. 

 

207. Визначте форму правління в Україні на сучасному етапі її розвитку: 

а) парламентська республіка; 

б) парламентсько-президентська республіка; 

в) президентсько-парламентська республіка; 

г) президентська республіка. 

 

208. Згадайте, ст. 6 Конституції України закріпила поділ державної влади в 
Україні на: 

а) вищу, центральну, місцеву; 

б) колегіальну, одноособову; 

в) законодавчу, виконавчу, судову; 

г) президентську, парламентську, урядову. 
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209. Назвіть, якими ознаками характеризується соціальна функція держави: 

а) забезпечення екологічного благополуччя та екологічної безпеки громадян; 

б) формування та поповнення державної скарбниці за рахунок усіх видів податків, 
фінансових зборів, мита і нарахувань; 

в) утворення умов, що забезпечують гідне життя та вільний розвиток людини 
шляхом гарантування певного кола благ за рахунок держави; 

г) забезпечення народовладдя, розвитку демократичних форм і інститутів, 
врегулювання політичних конфліктів. 

 

210. Вкажіть, яке із суверенних прав належить до внутрішніх: 

а) право оголошення війни та укладання миру; 

б) право на власні збройні сили; 

в) право на участь у міжнародних організаціях; 

г) право на дипломатичні зносини. 

 

211. Залежно від способу утворення органи держави поділяються на: 

а) виборні, призначувані, успадковані; 

б) колегіальні, одноособові; 

в) первинні, вторинні; 

г) законодавчі, виконавчі, судові. 

 

212. Дайте визначення поняття “державний службовець”: 

а) особа, яка уповноважена на виконання управлінських функцій, наділена 
публічно-правовим статусом, здійснює владні повноваження та приймає обов’ 
язкові для інших осіб рішення; 

б) особа, яка зв’язана з державою взаємними правами та обов’ язками, наділена 
правовим статусом; 

в) юридична особа, яка сприяє виконанню функцій держави та утримується за 
рахунок державного бюджету; 
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г) особа, яка займає посаду в державних органах та організаціях щодо 
практичного виконання їх функцій та завдань і отримує зарплату за рахунок 
коштів державного бюджету. 

 

213. Вкажіть, критерієм типологізації держави за формаційним підходом є: 

а) цивілізаційний критерій; 

б) географічний критерій; 

в) критерій форми держави; 

г) соціально-економічний критерій. 

 

214. Визначте, яка функція держави характеризується такими ознаками: 
“Підтримкою миру, запобіганням війнам, роззброєнням, ліквідацією ядерної 
зброї, співробітництвом з іншими державами в боротьбі з організованою 
злочинністю, тероризмом, мирним врегулюванням міжнародних 
конфліктів”: 

а) функція оборони; 

б) функція підтримки світового порядку; 

в) функція інтеграції у світову економіку; 

г) функція міжнародного співробітництва. 

 

215. Назвіть підставу легітимації влади монарха у східних деспотіях: 

а) через вплив монарха на станово-представницький орган; 

б) через закріплення в законі влади монарха; 

в) через сакралізацію влади монарха, непорушний авторитет його сили; 

г) через звичай підкорення владі монарха. 

 

216. Згадайте, яка з наведених характеристик найбільш точно визначає 
авторитарний політичний режим: 

а) існування єдиної загальнообов’язкової ідеології, однопартійна політична 
система, заборона існування опозиції, вождізм; 
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б) інститути демократії існують формально, державні рішення приймаються 
правлячою елітою, функції якої не обмежуються законом, офіційно визнається 
пріоритет державних інтересів перед інтересами особи; 

в) принципова відмова від ідеї прав людини і громадянина, формальність і 
декоративний характер виборів, заперечення поділу державної влади; 

г) монопольний контроль з боку держави над економікою, культурою та побутом, 
спирання на репресивний апарат. 

 

217. Визначте, державний апарат - це: 

а) сукупність державних органів, установ, підприємств, організацій, за 
посередництвом яких здійснюються завдання і функції держави; 

б) сукупність державних органів, уповноважених здійснювати державну владу та 
управління; 

в) сукупність державних службовців, які наділені компетенцією для виконання 
функцій і завдань держави; 

г) сукупність інститутів управління та інших політичних організацій, які беруть 
участь у формуванні і здійснені політичної влади. 

 

218. Дайте юридичне визначення категорії “народ” за Конституцією України: 

а) спільність людей, які мають єдине походження та політичні традиції; 

б) громадяни всіх національностей; 

в) єдність людей, які мають спільні антропологічні та ментальні характеристики; 

г) громадяни, яким виповнилося 18 років та які проживають на території країни 
більше 5 років. 

 

219. Визначте, яка функція є новою для української держави на сучасному 
етапі: 

а) функція боротьби за мир та мирне співіснування держав; 

б) екологічна функція; 

в) функція інтеграції у світову економіку та державної підтримки іноземних 
інвестицій; 

г) соціальна функція. 
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220. Дайте визначення поняття “посадова особа державного апарату”: 

а) це державний службовець, уповноважений на виконання управлінської функції, 
наділений публічно-правовим статусом, здійснює державно-владні 
повноваженнями, приймає обов’язкові для інших осіб, визначені законодавством 
юридичні акти, може бути притягнутим до підвищеної юридичної відпові-
дальності; 

б) юридична особа, уповноважена на виконання різних функцій у сфері 
державного управління; 

в) суб’єкт, специфічною для якого є невиробнича діяльність в освітній, 
культурно-виховній, науковій галузях, у сфері охорони здоров’я і соціального 
захисту громадян; 

г) особа, яка займає посаду в державних органах та організаціях щодо 
практичного виконання їх функцій та завдань, отримує зарплату за рахунок 
державного бюджету. 

 

221. Згадайте, яка з наведених характеристик найбільш точно визначає 
тоталітарний політичний режим: 

а) існування єдиної загальнообов’язкової ідеології, однопартійна політична 
система, заборона існування опозиції, вождізм; 

б) формальне існування інститутів демократії, прийняття державних рішень 
правлячою елітою, функції якої не обмежуються законом, офіційне визнання 
пріоритету державних інтересів перед інтересами особи; 

в) обмеження та порушення прав і свобод людина за умови їх формального 
визнання та закріплення на державному рівні; 

г) формальне додержання принципів виборності і змінюваності центральних і 
місцевих органів державної влади; 

 

222. Вкажіть, що з наведеного переліку не є видом державної служби: 

а) цивільна; 

б) мілітаризована; 

в) комерційна; 

г) дипломатичного зв’язку. 
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223. Назвіть, яке з наведених понять являє собою засновану на уявленні про 
справедливість міру свободи й рівності, що відображає потреби суспільного 
розвитку, що у своїй основі склалася в процесі повторюваних суспільних 
відносин і визнається й охороняється державою: 

а) мораль; 

б) норма; 

в) звичай; 

г) право. 

 

224. Охарактеризуйте співвідношення соціальних норм та норм права: 

а) поняття соціальної норми є більш широким, норми права - це різновид 
соціальних норм; 

б) поняття правових норм та соціальних норм збігаються; 

в) соціальна норма є різновидом правової норми; 

г) кожна соціальна норма є правовою, але не кожна правова норма є соціальною. 

 

225. Визначте, на яке коло суспільних відносин має поширюватися правове 
регулювання: 

а) на всі суспільні відносини; 

б) на всі суспільні відносини, крім тих, що регулюються іншими соціальними 
регуляторами (мораллю, релігією тощо); 

в) на всі суспільні відносини, що входять до предмета правового регулювання; 

г) на всі суспільні відносини, що входять до предмета правового регулювання, 
крім тих, щодо регулювання яких наявні прогалини в праві. 

 

226. Визначте, яке з наведених тверджень найбільш правильно характеризує 
співвідношення природного та позитивного права в межах сучасного 
праворозуміння: 

а) природне право виникає на основі позитивного права та є похідним від нього; 

б) природне право та позитивне право виступають різними боками одного явища, 
їх розмежування є штучним; 

в) природне право визначає зміст позитивного права, є первинним щодо нього; 
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г) природне право та позитивне право існують відокремлено та незалежні одне від 
одного. 

 

227. Розкрийте зміст принципу єдності прав і обов’язків суб’єктів суспільних 
відносин: 

а) кожен суб’єкт правовідносин одночасно має і права, і обов’язки; 

б) праву одного суб’єкта права завжди кореспондується обов’язок іншого; 

в) у правовідносинах завжди одній стороні належать виключно права, іншій - 
виключно обов’язки; 

г) реалізація суб’єктом певного права можлива лише за умови попереднього 
виконання ним усіх своїх обов’язків. 

 

228. Визначте, як іменується визнане державою правило поведінки, яке 
склалося історично внаслідок його багаторазового повторення у певних 
життєвих ситуаціях і використовується протягом тривалого часу: 

а) нормативно-правовий акт; 

б) юридичний прецедент; 

в) правовий звичай; 

г) нормативно-правовий договір. 

 

229. Вкажіть, яким поняттям визначаються існуючі в суспільстві правила 
поведінки загального характеру, які виявляють волю певної частини 
населення або всього суспільства і мають гарантії виконання на випадок їх 
можливого порушення різними засобами соціального впливу: 

а) мораль; 

б) соціальні норми; 

в) норми права; 

г) політичні норми. 

 

230. Визначте, у чому полягає соціальне призначення права: 

а) у забезпеченості державним примусом; 

б) у здатності виступати регулятором суспільних відносин; 
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в) у визначенні правомірного чи неправомірного характеру поведінки суб’єктів 
права; 

г) у втіленні в праві моральних принципів та уявлень про справедливість. 

 

231. Визначте, проявом якого принципу є застосування заходів юридичної 
відповідальності до будь-якого суб’єкта лише за наявності його вини: 

а) принципу взаємної відповідальності особи та держави; 

б) принципу презумпції невинуватості; 

в) принципу невідворотності юридичної відповідальності; 

г) принципу відповідальності за вину. 

 

232. Вкажіть, у який спосіб відбувається санкціонування державою правових 
звичаїв як джерел права: 

а) через їх визнання адміністративною та судовою практикою; 

б) через їх оприлюднення в засобах масової інформації; 

в) шляхом референдуму; 

г) через мовчазну згоду сторін правовідносин. 

 

233. З’ясуйте, які принципи права визначаються досягнутим рівнем розвитку 
людства і виступають універсальним критерієм становлення національних 
правових систем: 

а) цивілізаційні; 

б) міжнародні; 

в) загально-правові; 

г) загальнонаціональні. 

 

234. Оберіть, яке з наведених понять визначається як офіційний письмовий 
документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворчості у 
встановлених законодавством порядку і формі, який містить норми права: 

а) юридичний акт; 

б) нормативно-правовий акт; 
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в) закон; 

г) правовий прецедент. 

 

235. Зазначте, яким чином співвідносяться правовий вплив і правове 
регулювання: 

а) правове регулювання включає в себе й інші способи правового впливу, тому є 
більш широким поняттям; 

б) правове регулювання є лише однією з форм впливу права на суспільні 
відносини; 

в) правовий вплив і правове регулювання є самостійними елементами механізму 
реалізації права; 

г) правовий вплив і правове регулювання є тотожними, оскільки 
використовуються для позначення одного й того ж явища. 

 

236. Згадайте, які дві основні юридичні функції права виділяють у 
правознавстві: 

а) статистична та динамічна; 

б) регулятивна та охоронна; 

в) правотворча та правозастосовна; 

г) нормативна та індивідуальна. 

 

237. Визначте, яке з наведених тверджень найбільш відповідає сучасним 
поглядам на процес формування права: 

а) складається в результаті волевиявлення уповноважених суб’єктів; 

б) виступає продуктом державної волі; 

в) складається в процесі повторюваних суспільних відносин; 

г) виникає в результаті узагальнення практики розгляду індивідуальних справ. 

 

238. Дайте визначення правового регулювання: 

а) сукупність умов і засобів, безпосередньо спрямованих на забезпечення режиму 
законності і правопорядку; 
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б) режим правомірної діяльності органів держави, який знаходить свій прояв у 
прийнятті правових законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також у їх 
неухильному додержанні; 

в) здійснюваний за допомогою юридичних засобів процес упорядкування 
суспільних відносин з метою забезпечення певної сукупності соціальних 
інтересів, які вимагають правового гарантування; 

г) сукупність первинних засобів правового впливу на поведінку людей, 
пов’язаних з наділенням їх суб’єктивними юридичними правами або покладанням 
на них суб’єктивних юридичних обов’язків. 

 

239. Вкажіть, яке джерело права є домінуючим на сучасному етапі розвитку 
національної правової системи України: 

а) нормативно-правовий акт; 

б) судовий прецедент; 

в) правова доктрина; 

г) нормативно-правовий договір. 

 

240. Назвіть серед вказаних понять те, що визначає здатність права бути 
метою й засобом задоволення соціально справедливих, прогресивних потреб 
та інтересів суспільства і його членів: 

а) функція права; 

б) форма права; 

в) принцип права; 

г) цінність права. 

 

241. Згадайте, які дві групи ознак права називають у сучасній літературі: 

а) нормативні та індивідуальні; 

б) соціальні та юридичні; 

в) публічні та приватні; 

г) матеріальні та процесуальні. 
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242. Вкажіть, яка група принципів права визначає загальні засади не тільки 
права, а й інших регуляторів суспільних відносин (моралі, релігії тощо): 

а) принципи інститутів права; 

б) міжгалузеві принципи; 

в) загально-соціальні принципи; 

г) спеціально-юридичні принципи. 

 

243. Назвіть, хто визначає загальні засади та основні засоби правового 
регулювання: 

а) держава; 

б) суспільство; 

в) політичні партії; 

г) учені-правознавці. 

 

244. Якому поняттю відповідає наведене визначення “офіційний письмовий 
документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у 
визначених законом порядку і формі, який містить норму права”? 

а) нормативно-правовий акт; 

б) інтерпретаційний акт; 

в) юридичний акт; 

г) правозастосовний акт. 

 

245. Оберіть визначення, яке найбільше відповідає поняттю системи права: 

а) сукупність або сума елементів, які мають певні властивості; 

б) явище, яке обумовлене економічним або соціальним чинником та визначає 
особливості типу держави; 

в) сукупність чинних принципів і норм права, якій притаманні єдність, 
узгодженість, диференціація і згрупованість норм у відносно самостійні 
структурні утворення (інститути, галузі, підгалузі права); 

г) система чинних, взаємодіючих нормативно-правових актів. 
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246. Оберіть визначення, яке максимально точно передає зміст поняття 
“колізії в законодавстві”: 

а) це відсутність норми права, яка регулювала б суспільні відносини, що можуть 
та повинні бути впорядковані правом; 

б) суперечності всередині правової системи, які мають суб’єктивну природу і 
зазвичай виникають внаслідок інтелектуальних помилок суб’ єктів права, 
порушень правил юридичної техніки; 

в) різновид юридичних колізій, що виникає за наявності розбіжності (зокрема 
суперечності) між нормами права, які закріплені в законодавстві та регулюють 
одні фактичні відносини; 

г) деформації логіко-структурної побудови і розвитку системи права і його 
елементів. 

 

247. Що входить до наданого Конституційним Судом України тлумачення 
терміна “законодавство”: 

а) закони, нормативні акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, 
центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

б) закони, нормативні акти Верховної Ради України, Президента, Кабінету 
Міністрів України; 

в) Конституція України, Конституція АРК та інші закони України; 

г) закони, чинні міжнародні договори України, згода на обов’ язковість яких 
надана Верховною Радою, постанови Верховної Ради, укази Президента, декрети і 
постанови Кабінету Міністрів України. 

 

248. Вкажіть, на які види поділяються інститути права за виконуваними 
функціями: 

а) галузеві та міжгалузеві; 

б) матеріальні та процесуальні; 

в) регулятивні та охоронні; 

г) прості та складні. 

 

249. Оберіть правильне визначення систематизації нормативно-правових 
актів: 



61 
 

а) це діяльність, спрямована на вдосконалення правової системи, її інтеграцію до 
системи європейського права; 

б) це діяльність зі зведення нормативно-правових актів у впорядковану систему; 

в) це діяльність, що полягає у зведенні всього нормативно-правового масиву до 
єдиного систематизованого акта; 

г) це діяльність, що полягає в рецепції найкращих зразків вітчизняного права, а 
також їх поєднання із досягненнями сучасної юридичної науки. 

 

250. Яке з визначень, що наводяться нижче, найбільш повно відповідає 
поняттю “закон України”? 

а) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому 
порядку Верховною Радою України, який визначає відправні засади регулювання 
суспільних відносин; 

б) нормативно-правовий акт, що регулює найважливіші суспільні відносини 
шляхом встановлення загальнообов’язкових правил, приймається в 
установленому порядку Верховною Радою України, Верховною Радою АРК, має 
вищу юридичну силу; 

в) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому 
порядку Верховною Радою України або схвалений безпосередньо народом на 
всеукраїнському референдумі, який визначає відправні засади регулювання 
суспільних відносин; 

г) нормативно-правовий акт, що регулює найбільш значущі суспільні відносини 
шляхом встановлення загально-обов’язкових правил поведінки, приймається в 
установленому порядку Верховною Радою України, Верховною Радою АРК, 
безпосередньо народом, має вищу юридичну силу. 

 

251. Оберіть визначення поняття “законодавство”: 

а) сукупність правових норм, предметом регулювання яких є певна сфера 
суспільних відносин, що потребує юридично однорідних прийомів впливу; 

б) вся система чинних, взаємодіючих нормативно-правових актів; 

в) сукупність правових норм, предметом регулювання яких є різні види 
суспільних відносин, що потребують різноманітних засобів впливу; 

г) система норм, принципів, встановлених або визнаних державою в якості 
регулятора суспільних відносин. 
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252. Вкажіть, який з перерахованих принципів не стосується систематизації 
нормативно-правових актів: 

а) повнота; 

б) доцільність; 

в) оперативність; 

г) підконтрольність. 

 

253. Які з наведених елементів відповідають логічній структурі норми права 
згідно із найбільш визнаною точкою зору: 

а) презумпція, диспозиція, фікція; 

б) фікція, санкція; 

в) гіпотеза, диспозиція, санкція; 

г) презумпція, диспозиція, санкція. 

 

254. Від чого залежить юридична сила нормативно-правових актів: 

а) від часу прийняття нормативного акта; 

б) від територіальної юрисдикції правотворчого органу; 

в) від компетенції правотворчого органу та виду нормативно-правового акта, який 
він приймає; 

г) від кола суб’єктів, на яких поширюються ці акти. 

 

255. Назвіть техніко-юридичний прийом, за допомогою якого неіснуюче 
положення оголошується існуючим і набуває загальнообов’язкового 
характеру в силу закріплення його в правовому приписі; штучно 
прирівнюються одна до іншої такі речі,  які в дійсності є різними або навіть 
протилежними: 

а) колізія; 

б) фікція; 

в) презумпція; 

г) дефініція. 
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256. Визначте, як називається норма, що діє лише тоді, коли суб’єкти 
суспільних відносин своєю угодою не встановили інших умов власної 
поведінки: 

а) рекомендаційна; 

б) імперативна; 

в) диспозитивна; 

г) декларативна. 

 

257. Оберіть ряд, правильний з точки зору ієрархічного підпорядкування 
нормативно-правових актів за юридичною силою: 

а) Конституція, кодекси, постанови Верховної Ради, звичайні закони, накази 
міністерств; 

б) Конституція, закони, прийняті на референдумі, кодекси, укази Президента, 
звичайні закони, накази міністерств, акти місцевих державних адміністрацій; 

в) Конституція, закони, прийняті на референдумі, кодекси, звичайні закони, чинні 
міжнародні договори, згода на обов’ язковість яких надана Верховною Радою, 
укази Президента, накази міністерств; 

г) Конституція, чинні міжнародні договори, згода на обов’ язковість яких надана 
Верховною Радою, кодекси та закони, укази Президента, постанови Кабінету 
Міністрів, накази міністерств, акти місцевих державних адміністрацій. 

 

258. Оберіть правильне визначення консолідації нормативно-правових актів: 

а) це діяльність зі збору, фіксування в логічній послідовності й зберігання 
нормативно-правових актів, з підтримання їх у контрольному (актуальному) стані 
з урахуванням усіх змін та доповнень, а також зі створення спеціальних систем їх 
накопичення й пошуку; 

б) впорядкування нормативно-правових актів без зміни їх змісту шляхом зведення 
в єдині друковані видання (збірники, зібрання, довідники, періодичні видання та 
ін.) за хронологією та/або тематикою; 

в) зведенням кількох нормативно-правових актів, що регулюють певну сферу 
суспільних відносин, в єдиний новий нормативно-правовий акт без зміни їх 
змісту; 

г) змістовна форма систематизації законодавства, що охоплює переробку та 
зведення в процесі нормотворення норм права, які містяться в різних нормативно-
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правових актах, у логічно узгоджену, побудовану на наукових принципах систему 
й створення на цій основі нового єдиного нормативно-правового акта. 

 

259. Оберіть із переліку, що охоплює можливі дати набуття чинності 
нормативно-правовими актами вищих органів державної влади в Україні, 
неправильний варіант: 

а) день офіційного опублікування; 

б) початок нового (наступного) бюджетного року; 

в) день, що наступає після спливу встановленого строку з дня офіційного 
опублікування; 

г) дата оприлюднення на офіційних сайтах державних органів у мережі Інтернет. 

 

260. Вкажіть твердження, що максимально точно розкриває співвідношення 
понять “право” і “законодавство”: 

а) це тотожні поняття; 

б) законодавство, крім права, включає до свого складу інші елементи правової 
системи; 

в) право є більш широким поняттям, крім законодавства, право включає норми 
права, принципи права тощо; 

г) законодавство є формою зовнішнього вираження права як системи правових 
норм та принципів. 

 

261. На який державний орган покладено ведення Єдиного державного 
реєстру нормативно-правових актів: 

а) Адміністрація Президента України; 

б) Інститут законодавства Верховної Ради України; 

в) Міністерство юстиції України; 

г) Міністерство внутрішніх справ України. 

 

262. Дайте визначення правової поведінки: 

а) соціально значуща, свідома, вольова, врегульована нормами права дія, що 
викликає юридичні наслідки; 
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б) соціально корисна, свідома, вольова, врегульована нормами права дія чи 
бездіяльність, що викликає юридичні наслідки; 

в) соціально значуща, свідома, вольова, врегульована нормами права дія чи 
бездіяльність, що викликає юридичні наслідки; 

г) соціально індиферентна, свідома, вольова, врегульована нормами права дія, що 
викликає юридичні наслідки. 

 

263. Оберіть поняття, якому відповідає визначення “діяльність, спрямована 
на з’ясування,  осмислення дійсного змісту норм права з метою сприяння їх 
практичній реалізації, а також результат такої діяльності, що переважно 
виражається в інтерпретаційно-правовому акті”: 

а) застосування норм права; 

б) тлумачення норм права; 

в) роз’яснення норм права; 

г) реалізація норм права. 

 

264. Дайте найбільш повне визначення: правосуб’єктність - це: 

а) здатність мати суб’єктивні права; 

б) здатність мати юридичні обов’язки; 

в) здатність нести відповідальність за свої дії; 

г) здатність мати суб’єктивні права, юридичні обов’язки і нести відповідальність 
за свої дії. 

 

265. Назвіть засіб усунення прогалин у законодавстві: 

а) аналогія права; 

б) правотворча діяльність; 

в) інтерпретаційна діяльність; 

г) правозастосовна діяльність. 

 

266. Встановіть, чим є процес фактичного втілення зобов’язуючих правових 
приписів через правомірну поведінку соціальних суб’єктів, на яких 
покладено юридичні обов’язки: 
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а) реалізацією правових норм; 

б) правозастосуванням; 

в) використанням права; 

г) виконанням права. 

 

267. Вкажіть, соціально шкідливою поведінкою, вчиненою суб’єктом права 
формально в рамках правових приписів, є: 

а) правомірна поведінка; 

б) зловживання правом; 

в) правопорушення; 

г) об’єктивно протиправне діяння. 

 

268. Укажіть спосіб тлумачення норм права, який полягає в дослідженні 
логічної структури та внутрішніх зв’язків між частинами нормативно-
правового припису та нормативного акта в цілому: 

а) систематичний; 

б) логічний; 

в) телеологічний; 

г) функціональний. 

 

269. Укажіть спосіб тлумачення норм права, який полягає в з’ясуванні змісту 
спеціальних юридичних понять, категорій, конструкцій на основі 
професійних знань юридичної науки та законодавчої техніки: 

а) теологічний; 

б) систематичний; 

в) спеціально-юридичний; 

г) граматичний. 

 

270. Визначте, яким рівнем здатності приймати на себе цивільні обов’язки і 
використовувати свої цивільні права наділені фізичні особи у віці з 14 до 18 
років: 
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а) обмежена дієздатність; 

б) часткова дієздатність; 

в) часткова правосуб’єктність; 

г) неповна дієздатність. 

 

271. Встановіть, яке з наведених понять означає застосування до конкретних 
відносин загальних засад і сенсу законодавства у разі відсутності норм, що 
регулюють подібні за найсуттєвішими ознаками відносини: 

а) аналогія права; 

б) аналогія закону; 

в) міжгалузева аналогія; 

г) субсидіарне застосування; 

 

272. Вкажіть ознаки правопорушення: 

а) протиправність, суспільна небезпечність або шкідливість, винність, караність; 

б) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона; 

в) протиправність діяння, наслідки, причинний зв’язок між діянням і наслідками; 

г) злочин, проступок, делікт і казус. 

 

273. Визначте, яким рівнем здатності своїми діями брати на себе цивільні 
обов’язки і використовувати свої цивільні права наділені фізичні особи у віці 
до 14 років: 

а) обмежена дієздатність; 

б) часткова дієздатність; 

в) часткова правосуб’єктність; 

г) неповна дієздатність. 

 

274. З яким поняттям найбільш повно співвідноситься поняття 
“громадянське суспільство”: 

а) держава; 
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б) органи державної влади; 

в) правова держава; 

г) державність. 

 

275. Визначте, сутність якого принципу демократії полягає в тому, що 
держава гарантує існування різних ідей, думок, ідеологічних підходів, 
можливість їх вільного висловлення, різного тлумачення окремих явищ 
суспільного життя: 

а) принцип політичного плюралізму; 

б) принцип побудови влади в державі на засадах її поділу на різні гілки; 

в) принцип гласності; 

г) принцип ідеологічного плюралізму. 

 

276. Дайте визначення поняття “політична система” в інституціональному 
аспекті: 

а) це взяті разом держава як інститут управління та інші політичні організації, які 
беруть участь у формуванні та здійсненні політичної влади; 

б) це порядок (спосіб) організації і здійснення державної влади, які виражають її 
сутність; 

в) організація політичної влади, що існує на певній соціальній базі; 

г) це така форма держави, яка заснована на здійсненні народовладдя шляхом 
забезпечення широких прав і свобод громадян. 

 

277. Вкажіть, хто вперше визначив цілісну концепцію громадянського 
суспільства як відносно відокремленого від держави явища, що має власний 
зміст і структуру: 

а) К.Маркс; 

б) Г. Гегель; 

в) Аристотель; 

г) Дж. Локк. 
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278. Які інститути громадянського суспільства створюються з метою 
здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав 
та інтересів членів трудового колективу: 

а) профспілки; 

б) релігійні організації; 

в) місіонерські товариства (місії); 

г) політичні партії. 

 

279. Визначте, який з елементів не входить до правосвідомості: 

а) правові емоції; 

б) правова поведінка; 

в) правові ідеї; 

г) правові настрої. 

 

280. Вкажіть, які ознаки є характерними для всіх інститутів політичної 
системи суспільства: 

а) участь у розподілі матеріальних благ; 

б) участь у формуванні та здійсненні політичної влади; 

в) участь у відправленні правосуддя; 

г) наявність статутів, програм; 

 

281. Вкажіть, яким має бути співвідношення між громадянським 
суспільством та державою (державною владою) за умов демократії: 

а) державна влада управляє громадянським суспільством; 

б) громадянське суспільство здійснює державну владу; 

в) державна влада рівнозначна громадянському суспільству; 

г) державна влада підпорядковує свою діяльність служінню громадянському 
суспільству. 

 

282. З’ясуйте, як співвідносяться поняття “демократія” і “самоврядування”: 
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а) ці поняття тотожні; 

б) ці поняття не пов’язані між собою; 

в) демократія є формою здійснення самоврядування; 

г) демократія та самоврядування є формами реалізації народовладдя. 

 

283. Вкажіть, різновидом якої організації є політична партія: 

а) профспілки; 

б) об’єднання громадян; 

в) конгресу; 

г) політичного блоку; 

 

284. Яку назву мають групи норм, що створюються самими організаціями 
для врегулювання їх внутрішніх відносин, які в свою чергу регулюють 
функціонування громадянського суспільства: 

а) релігійні норми; 

б) статути; 

в) норми моралі; 

г) корпоративні норми. 

 

285. Визначте, яка форма демократії є найбільш ефективною для здійснення 
основних завдань та функцій правової, демократичної держави: 

а) безпосередня форма народовладдя; 

б) консультативні опитування населення; 

в) представницька форма демократії; 

г) поєднання представницької форми здійснення народовладдя з безпосередньою. 

 

286. Оберіть серед наведених понять те, що означає сукупність ідей, 
принципів, теорій, концепцій, за посередництвом яких відображається 
правова дійсність, формується ставлення до права та юридичної практики: 

а) правова демагогія; 
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б) правова психологія; 

в) правова ідеологія; 

г) правосвідомість. 

 

287. Вкажіть вік, з якого громадяни України за своєю ініціативою можуть 
створювати політичні партії: 

а) 18 років; 

б) 28 років; 

в) 16 років; 

г) 21 рік. 

 

288. Вкажіть, хто виступає носієм прав та свобод людини: 

а) усі особи певної держави; 

б) усі дієздатні особи; 

в) усі фізичні особи світу; 

г) усі осудні особи. 

 

289. Зазначте, яке поняття вказує на те, що державна влада належить 
народові, тобто він є її первинним джерелом і носієм: 

а) монархія; 

б) демократія; 

в) правозаконність; 

г) самоврядування. 

 

290. Назвіть державний орган, який здійснює обов’язкову державну 
реєстрацію політичних партій та міжнародних громадських організацій: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Міністерство юстиції України; 
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г) Адміністрація Президента України. 

 

291. Оберіть з наведених тверджень те, що правильно характеризує сутність 
негативних прав людини: 

а) заперечують соціальну цінність прав та свобод людини; 

б) передбачають обов’язок держави та приватних осіб утримуватися від їх 
порушення; 

в) заперечують існування прав людини, не визнаних державою; 

г) вважають за обмеження закріплення будь-яких прав у законодавстві. 

 

292. Вкажіть, з яких часів існують права і свободи людини: 

а) з часів античності; 

б) з моменту визнання іншими особами; 

в) з моменту закріплення в юридичних актах; 

г) з часу появи людства. 

 

293. Визначте, який вид деформації правосвідомості характеризується 
несформованістю правових знань або їх недостатньою глибиною, при 
особистій переконаності в наявності належної юридичної підготовки: 

а) правовий ідеалізм; 

б) правовий інфантилізм; 

в) правовий нігілізм; 

г) правова демагогія. 

 

294. Вкажіть основне завдання інститутів громадянського суспільства: 

а) обмеження прав і свобод особистості; 

б) спільна реалізація громадянами своїх прав та свобод людини; 

в) неухильне виконання законів та підзаконних актів всіма учасниками 
суспільного життя; 

г) підвищення рівня правової культури суспільства. 
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295. Сутність якого принципу правової держави полягає в тому, що 
захищеність інтересів держави та індивіда повинні знаходитися на одному 
рівні: 

а) наявність та функціонування в державі незалежного та ефективного суду; 

б) регулювання поведінки людини на основі загально-дозвільного правового 
режиму; 

в) принцип взаємної відповідальності особи і держави; 

г) принцип поділу влади. 

 

296. Основні види міжнародних політичних відносин охоплюють :  

а) пасивні; 

б) воєнно-стратегічні; 

в) агресивні; 

г) активні. 

 

297. Сучасна міжнародна політика ґрунтується на принципі :  

а) врегулювання суперечок внаслідок застосування військової сили; 

б) таємної дипломатії; 

в) невтручання у внутрішні справи держав; 

г) забезпечення гегемонії великих держав. 

 

298. Найважливішим способом здійснення основних функцій зовнішньої 
політики держави є : 

а) представництва; 

б) дипломатія; 

в) делегації; 

г) місії. 

 

299. Національна безпека відображає:  
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а) державна політика, покликана забезпечити збереження та зміцнення життєво 
важливих національних цінностей; 

б) відносини між суб’єктами національного та етнічного розвитку; 

в) науково-обґрунтована система заходів, спрямована на реалізацію національних 
інтересів; 

г) здатність та можливість чинити визначальний вплив на діяльність та поведінку 
людей і їх об’єднань. 

 

300. Під національними інтересами розуміють :  

а) інтереси держави; 

б) інтереси політичної еліти; 

в) інтегральний вираз інтересів усіх членів суспільства; 

г) інтереси певного народу. 

 

301. В умовах загрози для існування державності на перше місце виходять  
іде ї :  

а) демократії; 

б) національної єдності; 

в) економічного добробуту; 

г) соціального добробуту. 

 

302. Складником національних інтересів в Україні виступає :  

а) панування певної форми власності; 

б) провідної ролі держави; 

в) побудови громадянського суспільства; 

г) забезпечення інтересів політичної еліти. 

 

303. Національна інтереси України в ідображають  фундаментальні 
цінності і прагнення: 

а) політичних партій і громадських об’єднань; 
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б) держава; 

в) Українського народу; 

г) етнічних спільнот і національних меншин. 

 

304. На думку відомого американського дослідника С. Хантінгтона, в ХХІ ст. 
основними відмінностями між людьми у світі будут ь :  

а) політичні відмінності; 

б) економічні розбіжності; 

в) ідеологічне протистояння; 

г) культурні розходження. 

 

305. В 2007 р. Україна набула  статусу пов ноправно го члена  
міжнарод ної  орган ізаці ї  - своєрідного символу процесу глобалізації в 
сучасному світі: 

а) Міжнародного Валютного Фонду; 

б) Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі; 

в) Світової Організації Торгівлі; 

г) Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку; 

 

306. Суттєвою рисою політичного маркетингу виступає :  

а) дослідження, проектування, регулювання і втілення в практику суспільно-
політичного життя певних настанов суспільної свідомості з метою завоювання і 
утримання контролю над ринком влади; 

б) вивчення проблеми управління політичними процесами; 

в) передбачення перспектив конкретного політичного суб’єкта; 

г) цілеспрямований вплив на суспільство з метою оптимізації певних його сфер і 
досягнення певних цілей. 

 

307. До видів політичного маркетингу зарах ову ють :  

а) політичне управління; 
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б) політичне рекламування; 

в) організацію та проведення виборчої кампанії політичного лідера; 

г) формування та організацію роботи панівної команди. 

 

308. Одну із основних функцій політичного маркетингу ре пр езент у є:  

а) розроблення сценаріїв та вибору політичних технологій з проведення 
різноманітних політичних акцій та кампаній; 

б) вивчення уявлень людей про політика, організацію чи ідею; 

в) передбачення певних рішень завдяки усвідомленню стану проблеми; 

г) вироблення оптимальних форм організації та стимулювання діяльності 
людей. 

 

309. Політичний менеджмент виступає як:  

а) наука і мистецтво аналізу тенденцій політичного розвитку та вироблення 
відповідних рекомендацій для політичного керівництва; 

б) сукупність певних політико-організаційних, інформаційних та інших заходів з 
метою приведення до влади певного політика; 

в) процес реалізації політичної мети на основі нагромадженої інформації; 

г) сукупність форм, методів та засобів, які використовуються суб’єктами 
управління для досягнення поставлених цілей. 

 

310. Використання нераціональної аргументації технікою умовлянь 
передбач ає :  

а) використання прагматичних аргументів; 

б) залучення статистичних даних; 

в) посилання на думки більшості громадян; 

г) оперування результатами соціологічних досліджень. 

 

311. До основних функцій політичного менеджменту зара ховують :  

а) оцінку спектру політичних орієнтацій виборців; 
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б) з’ясування вимог населення до влади; 

в) розроблення сценаріїв та вибору політичних технологій і проведення виборів 
до органів державної влади; 

г) розробку оцінних та прогнозних моделей політичного попиту та політичної 
поведінки об’єктів і суб’єктів політики. 

 

312. В складі правлячої команди в якості генератора ідей виступає людина, 
яка: 

а) гармонізує міжособистісні стосунки, об’єднує команду на емоційній основі; 

б) оцінює альтернативи, аналізує проекти рішень; 

в) постачає нові ідеї та цікаві факти завдяки високим комунікативних здібностям 
та розгалуженим між особистісним контактам; 

г) постачає ідеї, пропозиції, проекти рішень завдяки найвищому рівню інтелекту 
та найрозвинутішій фантазії. 

 

313. Автором праці “Принципи наукового управління” (1911 р.), котра 
поклала початок широкому впровадженню менеджменту в різні сфери 
суспільного життя, зокрема, політичну, був: 

а) Е. Мейо; 

б) Д. Макрегор; 

в) А. Файоль; 

г) Ф. Тейлор. 

 

314. Відображенням принципу, що вибори є єдино легітимним способом 
формування державної влади, слугує: 

а) періодичність виборів; 

б) загальність виборчого права; 

в) обов’язковість виборів; 

г) вільне волевиявлення виборців та гарантії таємниці голосування. 

 

315. Відкритий характер виборів і довір’я до них свідчить про: 
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а) вільне волевиявлення виборців та гарантії таємниці голосування; 

б) прозорість виборів; 

в) рівні права кандидатів; 

г) загальність виборчого права. 

 

316. Під виборчою системою розуміють: 

а) цілеспрямований вплив людей та владних структур на суспільство; 

б) сукупність методів та систем послідовних дій, спрямованих на досягнення 
необхідного результату; 

в) сукупність передбачених законом виборчих процедур, пов’язаних з 
формуванням органів влади; 

г) заходи держави з організації та проведення виборів 

 

317. Віковий ценз для кандидатів в народні депутати України згідно 
Конституції становить: 

а) 18 років; 

б) 25 років; 

в) 35 років; 

г) 21 рік. 

 

318. Вибори в Україні до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування відбуваються на основі: 

а) таємного голосування; 

б) загального та рівного виборчого права; 

в) загального, рівного, прямого виборчого права, відкритого голосування; 

г) загального, рівного, прямого виборчого права, таємного голосування. 

 

319. Пропорційну виборчу систему впроваджено в Україні згідно норм 
виборчого закону: 

а) 2001 р.; 
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б) 1997 р.; 

в) 2002 р.; 

г) 2006 р. 

 

320. Залежність між виборчими та партійними системами вперше описав та 
сформулював закони їх взаємозв’язку: 

а) П. Сорокін; 

б) Р. Міхельс; 

в) М. Дюверже; 

г) Т. Парсонс. 

 

321. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України? 

а) демократичною державою 

б) авторитарною державою 

в) тоталітарною державою 

г) плутократичною державою 

 

322. Якою є форма державного устрою України? 

а) Україна є конфедеративною державою 

б) Україна є федеративною державою 

в) Україна є унітарною державою 

г) Україна є суб'єктом федерації 

 

323. Яка форма правління в Україні? 

а) абсолютна монархія 

б) дуалістична монархія 

в) парламентська монархія 

г) республіка 
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324. Хто є єдиним джерелом влади в Україні? 

а) народ 

б) територіальні громади 

в) Президент України 

г) Конституція України 

 

325. Відповідно до Конституції України найвищою соціальною цінністю в 
Україні визнаються: 

а) Українська держава, суспільна безпека та Конституція України 

б) влада українського народу 

в) людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

г) суспільна мораль, національна гідність 

 

326. Які питання вирішує Конституційний Суд України? 

а) про відповідність актів застосування права Конституції України і приймає 
рішення про усунення правових колізій в актах українського законодавства 

б) про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає 
офіційне тлумачення Конституції України та законів України 

в) про відповідність законам України інших актів законодавства України і 
скасовує їх в разі невідповідності. 

г) про відповідність актів органів місцевого самоврядування Конституції України 
та законам України і скасовує їх в разі невідповідності 

 

327. Хто, відповідно до Конституції України, здійснює від імені народу право 
власника на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони? 

а) органи державної влади України в особі обласних та районних державних 
адміністрацій в межах, визначених законами України. 

б) органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією. 

в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, 
визначених Конституцією. 
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г) Кабінет Міністрів України в межах, визначених Конституцією та законами 
України 

 

328. До державних символів України належать 

а) Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн 
України, столиця України - місто-герой Київ 

б) Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн 
України. 

в) Державний Прапор України, Державний Герб України, Президент України 

г) Конституція України, Державний Прапор, України, Державний Герб України, 
Державний Гімн України. 

 

329. Яка освіта є в Україні обов'язковою згідно Конституції України? 

а) початкова 

б) повна загальна середня 

в) основна середня 

г) загальна 

 

330. Відповідно до Конституції України який рівень життя повинні 
забезпечити пенсії і інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування? 

а) не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом 

б) не нижчий від мінімальної заробітної плати 

в) не нижчий від середньої заробітної плати в Україні 

г) не нижчий від середньої заробітної плати в регіоні України 

 

331. Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги 
в державних і комунальних закладах охорони здоров'я? 

а) дозволяє 

б) не дозволяє 

в) не регулює цього питання 
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г) відносить питання до компетенції Кабінету Міністрів України 

 

332. Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних і 
комунальних закладів охорони здоров'я? 

а) забороняє 

б) не забороняє 

в) не регулює цього питання 

г) відносить питання до компетенції Кабінету Міністрів України 

 

333. Відповідно до Конституції України незнання законів має такі правові 
наслідки: 

а) полегшує юридичну відповідальність 

б) звільняє від юридичної відповідальності 

в) залишається на розсуд суду 

г) не звільняє від юридичної відповідальності 

 

334. В якому порядку і розмірах відповідно до Конституції України кожен 
зобов'язаний сплачувати податки і збори 

а) в порядку і розмірах, встановлених законом 

б) в розмірах, визначених уповноваженими податковими органами 

в) в порядку, встановленому компетентним судом 

г) в порядку встановленому законом та місцевими громадами 

 

335. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні? 

а) усі особи, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і постійно 
проживають в Україні 

б) громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років 

в) громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і не 
перебувають за рішенням суду в місцях позбавлення волі 
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г) громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і не 
перебувають у відрядженні за кордоном 

 

336. Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок 
застосування мов в Україні? 

а) виключно законами України 

б) Указами Президента України 

в) Постановами Кабінету Міністрів України 

г) рішеннями місцевих державних адміністрацій 

 

337. Якими нормативно-правовими актами України визначається правовий 
режим власності в Україні 

а) виключно законами України 

б) Указами Президента України 

в) Постановами Кабінету Міністрів України 

г) місцевими громадами 

 

338. Який орган затверджує державний бюджет України? 

а) Президент України 

б) Кабінет Міністрів України 

в) Верховна Рада України 

г) Національний банк України 

 

339. Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України? 

а) не більше трьох строків підряд 

б) не більше одного строку 

в) не більше двох строків підряд 

г) обмеження щодо строків відсутні 

 



84 
 

340. Президент України щодо актів Кабінету Міністрів має право: 

а) зупиняти їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з одночасним 
зверненням до Верховного Суду України щодо їх відповідності законодавству 
України 

б) зупиняти їх дію з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним 
зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності 

в) скасовувати їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з 
одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності 

г) скасовувати їх дію з мотивів невідповідності законодавству України з 
одночасним зверненням до Вищого адміністративного суду України щодо їх 
відповідності законодавству України 

 

341. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на 
виконання Конституції і законів України? 

а) накази і укази 

б) закони і постанови 

в) укази і розпорядження 

г) накази і постанови 

 

342. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом 
з питань національної безпеки і оборони при 

а) Президентові України 

б) Прем'єр-міністрові України 

в) Голові Верховної Ради України 

г) Адміністрації Президента України 

 

343. Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 

а) указами Президента України 

б) розпорядженнями Президента України 

в) постановами Кабінету Міністрів України 
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г) постановами Верховної Ради України 

 

344. Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем'єр-міністр 
України? 

а) Президентом України за поданням Голови Верховної Ради України 

б) Президентом України за згоди Верховної Ради України 

в) Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України 

г) Верховною Радою України за поданням Президента України 

 

345. За Конституцією України повноваження Кабінету Міністрів України 
визначаються 

а) Конституцією України 

б) Конституцією України та законами України 

в) постановами Кабінету Міністрів України 

г) розпорядженнями Президента України 

 

346. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах 
своєї компетенції 

а) закони і розпорядження 

б) постанови і розпорядження 

в) постанови і укази 

г) постанови і накази 

 

347. Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 
України, прийнятих в межах компетенції? 

а) вони є обов'язковими до виконання 

б) вони є обов'язковими до виконання, якщо про це зазначено в постанові чи 
розпорядженні Кабінету Міністрів України 

в) вони є обов'язковими до виконання, якщо про це зазначено в Указі Президента 
України 



86 
 

г) вони не є обов'язковими до виконання 

 

348. Відповідно до Конституції України місцеві державні адміністрації на 
відповідній території забезпечують: 

а) управління майном, що є в комунальній власності 

б) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів 

в) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і 
контроль їх виконання 

г) встановлення місцевих податків і зборів 

 

349. Який орган відповідно до Конституції України здійснює нагляд за 
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство? 

а) Міністерство внутрішніх справ України 

б) Міністерство юстиції України 

в) прокуратура України 

г) Служба безпеки України 

 

350. Який орган відповідно до Конституції України здійснює підтримання 
державного обвинувачення в суді? 

а) Міністерство внутрішніх справ України 

б) Міністерство юстиції України 

в) прокуратура України 

г) Служба безпеки України 

 

351. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є: 

а) Конституційний Суд України 

б) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

в) Верховний Суд України 

г) Європейський суд з прав людини 
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352. Відповідно до Конституції України створення особливих судів в Україні: 

а) допускається відповідно до міжнародних договорів України 

б) допускається в умовах оголошення військового стану 

в) допускається в умовах оголошення надзвичайного стану 

г) не допускається 

 

353. Відповідно до Конституції України судді при здійсненні правосуддя 
незалежні і підкоряються 

а) лише правилам суддівської етики 

б) лише наказам Державної судової адміністрації України 

в) лише закону 

г) лише рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

 

354. Яким нормативно-правовим актом відповідно до Конституції України 
визначаються особливості місцевого самоврядування в містах Києві і 
Севастополі? 

а) актами голови міської адміністрації 

б) зборами місцевої громади 

в) Указом Президента України 

г) законом України 

 

355. За чиєю ініціативою створюються будинкові, вуличні, квартальні та 
інші органи самоорганізації населення? 

а) за ініціативою сільських, селищних, міських рад 

б) за ініціативою районних державних адміністрацій 

в) за ініціативою жителів відповідних будинків, вулиць, кварталів 

г) за ініціативою територіальних виборчих комісій 

 

356. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 
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а) Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і 
села. 

б) області, райони, міста, райони в містах, селища і села 

в) територіальні громади, місцеві, районні в містах, сільські і селищні ради 

г) Верховна рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні 
адміністрації 

 

357. Хто, відповідно до Конституції України, є суб'єктом місцевого 
самоврядування? 

а) територіальна громада - жителі села чи добровільне об'єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста 

б) районна державна адміністрація 

в) обласна державна адміністрація 

г) голова районної державної адміністрації 

 

358. Відповідно до Конституції України майном, що є у комунальній 
власності, управляють 

а) особи, що перебувають на території села, селища, міста безпосередньо або 
через утворені ними органи самоврядування 

б) територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування 

в) місцеві державні адміністрації села, селища, міста безпосередньо або через 
утворені ними органи місцевого самоврядування 

г) місцеві державні адміністрації через утворені ними територіальні громади 
органів місцевого самоврядування 

 

359. Відповідно до Конституції України територія України в межах існуючого 
кордону 

а) може бути змінена за рішенням місцевого референдуму 

б) є цілісною і недоторканною 

в) може бути змінена указом Президента України 

г) може бути змінена за рішенням відповідної місцевої ради 
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360. У яких випадках може бути узурпована державна влада? 

а) у випадках, передбачених Конституцією України та законами України 

б) народом України у випадках явного порушення прав і свобод людини з боку 
влади 

в) Радою Європи - у разі звернення до неї Народу України 

г) ніхто не може узурпувати державну владу 

 

361. Відповідно до Конституції України державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на 

а) законодавчу, виконавчу та судову 

б) законодавчу, наглядову, виконавчу та судову 

в) законодавчу, виконавчу, президентську та судову 

г) законодавчу, виконавчу, прокурорську та судову 

 

362. Відповідно до Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є: 

а) частиною національного законодавства України, якщо це прямо зазначено у 
тексті міжнародного договору 

б) частиною національного законодавства України за рішенням Президента 
України 

в) частиною національного законодавства України 

г) частиною національного законодавства України, якщо інше не зазначено в 
законі 

 

363. Ким, відповідно до Конституції України, набувається і реалізується 
право власності на землю? 

а) громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до 
закону, актів Кабінету Міністрів України та актів Президента України 

б) громадянами України, іноземцями, біженцями, особами без громадянства, 
юридичними особами та державою виключно відповідно до закону 
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в) громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до 
закону 

г) право власності на землю не набувається і не реалізується 

 

364. Відповідно до Конституції України оборона України, захист її 
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на: 

а) Збройні Сили України 

б) Збройні Сили України, прокуратуру, Президента України 

в) Службу безпеки України 

г) кожного громадянина України 

 

365. На кого, згідно Конституції України, покладається забезпечення 
державної безпеки і захист державного кордону України? 

а) на відповідні військові формування 

б) на правоохоронні органи держави 

в) на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави 

г) на відповідні правоохоронні органи держави та органи державної влади 

 

366. Чи допускається, згідно Конституції України, розташування іноземних 
військових баз на території України: 

а) допускається для проведення довгострокових спільних військових навчань з 
особовим складом Збройних Сил України 

б) дозволяється указом Президента України за згодою Верховної Ради України 

в) забороняється окрім виключних випадків, передбачених законом 

г) не допускається 

 

367. Відповідно до Конституції України права і свободи людини є 

а) невідчужуваними та непорушними 

б) невідчужуваними та непорушними крім випадків притягнення особи до 
кримінальної відповідальності 
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в) невідчужуваними та непорушними у межах, передбачених законами України та 
актами Кабінету Міністрів 

г) невідчужуваними та непорушними до виходу з громадянства України 

 

368. Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені 
Конституцією України? 

а) Конституція України закріпила вичерпний перелік прав і свобод людини і 
громадянина 

б) закріплені Конституцією України не є вичерпними 

в) закріплені Конституцією України не є вичерпними, повний їх перелік повинен 
міститися у законі 

г) закріплені Конституцією України є вичерпними і можуть доповнюватися із 
внесенням змін до Конституції України 

 

369. Хто призначає суддів Конституційного Суду України? 

а) Спільно Президент України та Верховна Рада України 

б) Президент України, Верховна Рада України, Прем'єр-Міністр України 

в) Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України 

г) Верховна Рада України, з'їзд суддів України, Кабінет Міністрів України 

 

370. У якому випадку, згідно Конституції України, може бути обмежене 
законом здійснення права на свободу світогляду і віросповідання? 

а) може бути обмежене законом в інтересах охорони громадського порядку 

б) не може бути обмежене 

в) може бути обмежене Указом Президента України в інтересах держави 

г) може бути обмежене органами місцевого самоврядування - в інтересах 
територіальної громади 

 

371. Відповідно до Конституції України що є наслідком порушення суддею 
присяги? 

а) дисциплінарне стягнення 
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б) позбавлення класного чину 

в) звільнення з посади 

г) позбавлення волі 

 

372. Відповідно до Конституції України з досягненням якого віку суддя 
звільняється з посади? 

а) шістдесяти років 

б) шістдесяти п'яти років 

в) шістдесяти трьох років 

г) суддя не може бути звільнений за віком, оскільки обирається безстроково 

 

373. Хто обирає суддів (крім призначення на посаду професійного судді 
вперше та суддів Конституційного Суду України)? 

а) Президент України 

б) Верховна Рада України 

в) Конституційний Суд України 

г) Вища Рада Юстиції України 

 

374. Відповідно до Конституції України на який строк суддя призначається 
на посаду вперше? 

а) на три роки 

б) на п'ять років 

в) на сім років 

г) на десять років 

 

375. Хто зобов'язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження? 

а) ніхто не зобов'язаний виконувати 

б) зобов'язані виконувати військовослужбовці, якщо наказ чи розпорядження 
віддано у бойовій обстановці з обов'язковим наступним службовим 
розслідуванням такого наказу чи розпорядження 
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в) зобов'язані виконувати особи які знаходяться у прямому підпорядкуванні того, 
хто віддав такий наказ чи розпорядження 

г) ніхто не зобов'язаний виконувати у випадках, передбачених кримінальним 
законом 

 

376. Обов'язок захищати незалежність та територіальну цілісність України 
мають виконувати: 

а) усі, хто перебуває на території України 

б) громадяни України 

в) союзницькі держави, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори 

г) лише військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та посадові 
особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

 

377. Якою є, відповідно до Конституції України, процедура оголошення стану 
війни? 

а) оголошує Президент України за поданням Ради національної безпеки і оборони 
України 

б) оголошує Кабінет Міністрів України за поданням міністра оборони або 
Президент України 

в) оголошує Верховна Рада України за поданням Президента України 

г) оголошує Верховна Рада України за поданням не менш як 300 народних 
депутатів України 

 

378. На який період часу зберігається звання Президента України? 

а) до закінчення терміну виконання президентських повноважень 

б) довічно 

в) довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку 
імпічменту 

г) довічно, якщо тільки повноваження Президента України не було припинено 
достроково 
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379. Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний 
устрій України? 

а) указами Президента України 

б) виключно законами України 

в) законами України та указами Президента України 

г) законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів 
України 

 

380. Президент України є гарантом: 

а) державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина 

б) державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, законів України, прав і свобод людини і громадянина 

в) державної безпеки, суверенітету, обороноздатності, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина 

г) виконання обов'язків Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 
прокуратурою. 

 

381. Ким здійснюється правосуддя в Україні? 

а) судами та органами прокуратури 

б) виключно судами 

в) судами та міжнародними правозахисними організаціями у випадках, 
передбачених законом 

г) судами та Радою суддів України 

 

382. Якою є мета об'єднання громадян у політичні партії та громадські 
організації відповідно до Конституції України? 

а) для громадського контролю за владою та участі у державних справах 

б) для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів 

в) для участі у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування 

г) для формування розвиненого громадянського суспільства 
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383. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та 
Севастополі? 

а) виконавчі комітети місцевих рад 

б) місцеві державні адміністрації 

в) місцеві територіальні громади 

г) органи територіальної самоорганізації населення 

 

384. Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій? 

а) Президент України за поданням голови відповідної місцевої ради 

б) Кабінет Міністрів України за поданням Президента України 

в) Президент України за поданням Кабінету Міністрів України 

г) Президент України за згодою Верховної Ради України 

 

385. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком: 

а) відставку всього складу Кабінету Міністрів України 

б) призначення Президентом України виконуючим обов'язки Прем'єр-міністра 
Першого віце-прем'єр-міністра 

в) відставку лише Першого віце-прем'єр-міністра 

г) дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 

 

386. Позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться: 

а) в період дев'яноста днів з дня опублікування рішення про дострокове 
припинення повноважень Верховної Ради України 

б) в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове 
припинення повноважень Верховної Ради України 

в) в різні строки залежно від підстав дострокового припинення повноважень 
Верховної Ради України 

г) не пізніше ста днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України 
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387. Згідно до Конституції України коаліція депутатських фракцій у 
Верховній Раді України формується: 

а) за результатами виборів та на основі узгодження політичних позицій 

б) за результатами політичних консультацій 

в) за результатами політичної дискусії щодо головних положень програм тих 
фракцій, що виявили намір створити коаліцію 

г) за погодженням з Президентом України 

 

388. За загальним правилом Верховна Рада приймає закони та інші правові 
акти: 

а) кваліфікованою більшістю від її конституційного складу 

б) більшістю від її конституційного складу 

в) третиною голосів народних депутатів України 

г) трьома четвертими голосів народних депутатів України 

 

389. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може 
розглядатися Верховною Радою України за пропозицією: 

а) Президента України 

б) більшості народних депутатів України 

в) Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради України 

г) Голови Верховної Ради України 

 

390. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить: 

а) народним депутатам України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав 
людини та Міністерству юстиції України 

б) Президентові України та Кабінету Міністрів України 

в) Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів 
України 
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г) Президентові України, народним депутатам України та Національному Банку 
України 

 

391. Згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність депутатів, 
посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування: 

а) дозволяється відповідно до закону 

б) забороняється законом 

в) обмежується законом 

г) дозволяється у позаробочий час 

 

392. Хто відповідно до Конституції України входить до складу Кабінету 
Міністрів України? 

а) Прем'єр-міністр України, Перший віце- прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, 
міністри 

б) Прем'єр-міністр України, заступник прем'єр- міністра, віце-прем'єр-міністри, 
міністри 

в) Прем'єр-міністр України, заступник прем'єр- міністра, Перший віце-прем'єр-
міністр, віце- прем'єр-міністри, міністри 

г) Прем'єр-міністр України, віце-прем'єр- міністри, міністри 

 

393. Хто відповідно до Конституції України приймає рішення про визнання 
іноземних держав? 

а) Президент України 

б) Верховна Рада України 

в) Кабінет Міністрів України 

г) Міністр закордонних справ України 

 

394. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов'язані діяти лише: 

а) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
України; 
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б) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України; 

в) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, 
законами України та Указами Президента України; 

г) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законодавством України 

 

395. Відповідно до Конституції України членами політичної партії можуть 
бути: 

а) лише громадяни України 

б) як громадяни України, так і іноземці 

в) громадяни України, іноземці та особи без громадянства 

г) усі, хто на законних підставах перебуває на території України 

 

396. Про проведення мирних зібрань (зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій) громадяни мають завчасно сповістити: 

а) органи внутрішніх справ України 

б) органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування 

в) органи СБУ 

г) усі вищезазначені відповіді є правильними. 

 

397. Закон набирає чинності: 

а) з дня, передбаченого самим законом; 

б) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення; 

в) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не 
передбачено самим законом; 

г) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не 
передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування 

 

398. Де, відповідно до Конституції України, не допускається створення і 
діяльність організаційних структур політичних партій? 
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а) Конституцією України жодних обмежень на створення і діяльність 
організаційних структур політичних партій не встановлено 

б) на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та 
господарювання 

в) у військових формуваннях 

г) у національно-культурних товариствах 

 

399. Відповідно до Конституції України за яких умов можливе примусове 
відчуження об’єктів права приватної власності з наступним відшкодуванням 
їх вартості: 

а) неможливе ні за яких умов 

б) можливе в умовах надзвичайного чи воєнного стану 

в) можливе лише при наявності суспільної потреби 

г) можливе при наявності судового рішення 

 

400. Норми Конституції України є 

а) нормами відсилочної дії 

б) нормами спеціальної дії 

в) нормами прямої дії 

г) нормами загальної дії 
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ІІІ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ 

 

401. Економічні потреби — це:  

а) потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг;  

б) блага, які необхідні людині;  

в) речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;  

г) природні ресурси, капітал та праця.  

 

402. Що не відноситься до інвестиційних благ: 

а) Послуги банків;  

б) Капітал;  

в) Машина;  

г) Послуги метрополітену.  

 

403. Нижче наведені "трійки" понять. В якій з "трійок" представлені 
приклади трьох груп виробничих ресурсів:  

а) Гроші, фермер, газ;  

б) Робітник, нафта, трактор; 

в) Геолог, машинобудівник, банкір;  

г) Облігації, вугілля, бригадир. 

 

404. Яке з наведених нижче положень не пов'язане з тим, що вивчає 
економіка:  

а) Ефективне використання ресурсів;  

б) Необмежені виробничі ресурси;  

в) Задоволення потреб;  

г) Обмеженість.  

 

405. Економічні блага - це:  
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а) Обмежені блага;  

б) Тільки блага, що мають високий ступінь корисності;  

в) Блага, що мають корисність тільки для споживача даного блага;  

г) Блага, що виробляються тільки для свого власного споживання.  

 

406. Проблема обмеженості може бути вирішена, якщо:  

а) Усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;  

б) Будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;  

в) Люди та країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;  

г) Всі наведені вище відповіді є неправильними.  

 

407. Оберіть найбільш придатний, з Вашої точки зору, перелік виробничих 
ресурсів в сучасній економіці:  

а) Земля, робоча сила, управління, капітал, гроші.  

б) Земля, праця, засоби виробництва, технологія, підприємницькі здібності, 
управління, капітал.  

в) Ресурси, капітал, технологія, праця, підприємницькі здібності.  

г) Земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, інформація.  

 

408. Чи відносяться гроші до виробничих ресурсів?  

а) Так, якщо на ці гроші купують капітальні ресурси;  

б) Ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку;  

в) Так, але тільки за умов, коли оплачуються товари та послуги.  

г) Ні, бо гроші є фінансовим засобом.  

 

409. Що мають на увазі, коли стверджують, що кожна економічна система 
стикається з фактом обмеженості ресурсів?  

а) Деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами;  

б) Бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів, а багаті держави такої 
проблеми не мають;  
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в) Виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі 
людські потреби; 

г) У будь-якій економіці бувають занепади, коли існує нестача чого- небудь.  

 

410. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?  

а) Безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів;  

б) Наявністю безробіття та інфляції;  

в) Зростанням населення Землі;  

г) Забрудненням навколишнього середовища.  

 

411. Оскільки потреби людей безмежні, а ресурси для їх задоволення 
обмежені, суспільство прагне ефективно використовувати наявні ресурси. Це 
означає, що суспільство повинно:  

а) Балансувати доходи та видатки;  

б) Обмежувати використання ресурсів;  

в) Зберігати якомога більше грошей;  

г) Використовувати ресурси таким чином, щоб отримувати максимальну віддачу.  

 

412. Виробництво - це:  

а) Процес поєднання природних і трудових ресурсів;  

б) Процес безпосереднього впливу людини на природу з метою створення 
економічних благ;  

в) Процес створення матеріальних благ;  

г) Цілеспрямована діяльність людей по перетворенню природи.  

 

413. Спеціалізація в розвитку суспільства призвела:  

а) До зниження загального рівня потреб;  

б) До підвищення продуктивності праці;  

в) До того, що товару стали виробляти більше, ніж у ньому існує суспільна 
потреба;  



103 
 

г) До росту трудомісткості виробництва.  

 

414. На уроках праці кожен учень виробляв підставки для ручок, виконуючи 
всі операції: вирізував з дерева, склеював, покривав лаком. Після введення 
спеціалізації в шкільній майстерні, імовірніше за все:  

а) Знизилася продуктивність праці;  

б) Збільшилася зайнятість;  

в) Збільшилася взаємозалежність;  

г) Знизилася якість виробів.  

 

415. Ефективність виробництва визначається:  

а) Кількістю економічних благ, вироблених в суспільстві за рік;  

б) Співвідношенням інвестиційних благ до споживчих благ;  

в) Співвідношенням результатів та витрат ресурсів в суспільстві за рік;  

г) Співвідношенням якості товарів та послуг до їх кількості.  

 

416. Зростання продуктивності праці на рівні підприємства означає:  

а) Підвищення трудомісткості продукції;  

б) Збільшення річного випуску продукції;  

в) Збільшення чисельності працівників;  

г) Збільшення випуску продукції на одного працюючого.  

 

417. Суспільна продуктивність праці вимірюється:  

а) Збільшення загального обсягу ВВП;  

б) Відношенням обсягу реального ВВП на одного працюючого;  

в) Відношенням загальної чисельності працюючих до реального ВВП;  

г) Збільшенням обсягів використання матеріальних і трудових ресурсів.  

 

418. "Економічна система":  
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а) Потребує поєднання індивідуальних ринків, пов'язаних один з одним;  

б) Представляє собою конкретну систему інституціональних установ та 
координаційний механізм, які використовуються при вирішенні проблеми 
ефективного розподілу ресурсів;  

в) Потребує наявності якої-небудь центральної влади (наприклад, державної), яка 
координує всю економічну діяльність;  

г) Представляє собою схему, яка дозволяє фірмі одержувати гроші за рахунок 
діяльності інших фірм.  

 

419. Основними перевагами ринкової економіки є:  

а) Забезпечення ефективного розподілу ресурсів та економічної свободи;  

б) Рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості;  

в) Забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів;  

г) Ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення навколишнього 
середовища.  

 

420. Чітке визначення прав власності важливе тому, що воно сприяє:  

а) Інвестуванню та виробництву;  

б) Розподілу обмежених ресурсів;  

в) Обміну;  

г) Всьому переліченому вище.  

 

421. Командна економіка припускає:  

а) Поєднання конкуренції з плануванням;  

б) Свободу вибору підприємницької діяльності;  

в) Директивність планів;  

г) Вплив на економіку традицій, релігії.  

 

422. Яка з названих характеристик не відноситься до ринкової економіки?  

а) Конкуренція;  
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б) Централізоване планування;  

в) Приватна власність;  

г) Свобода підприємницького вибору.  

 

423. Застосування цінової дискримінації можливе в умовах ринку: 

а) досконалої конкуренції 

б) монополістичної конкуренції 

в) олігополії; 

г) монополії 

 

424. До змінних витрат виробництва належать витрати на: 

а) електрику    

б) погашення кредиту    

в) оренда 

г) страхові внески  

 

425. Спільною рисою ринків досконалої та монополістичної конкуренції є: 

а) вироблення диференційованих продуктів 

б) горизонтальна крива попиту на продукцію 

в) вироблення однорідної продукції 

г) велика кількість покупців та продавців 

 

426. Механізм розподілу прибутку в ринковій економіці ґрунтується 
насамперед на дії: 

а) податкової системи 

б) законів конкуренції 

в) закону граничної корисності 

г) законів грошового обігу 
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427. Ціни в ринковій економіці: 

а) стабільно низькі 

б) вище, ніж за державного регулювання 

в) змінюються в результаті взаємодії попиту та пропозиції 

г) улаштовують продавців, але не влаштовують покупців 

 

428. Економічні витрати містять : 

а) явні та неявні витрати 

б) тільки неявні витрати 

в) постійні і змінні витрати 

г) бухгалтерські витрати фірми і прибуток 

 

429. З економічної точки зору «Казка про рибака та рибку» найкращим чином 
ілюструє: 

а) наслідки жадібності   

б) безмежність потреб людини 

в) проблеми екології    

г) невідворотність покарання 

 

430. Виберіть визначення рентабельності підприємства:  

а) відсоток виробленої продукції за період часу 

б) відношення собівартості продукції до її кількості 

в) відношення реалізованої продукції до виробленої на підприємстві 

г) відношення прибутку до витрат на виготовлення продукції 

 

431. Альтернативна вартість авіаквитка зросте, швидше за все, якщо: 

а) зросте інфляція   

б) ціна квитка на потяг зменшиться 

в) ціна квитка на потяг збільшиться    
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г) збільшиться кількість послуг, які надаються авіапасажирам. 

 

432. Закономірність зростання потреб діє: 

а) тільки в розвинутих країнах у будь-який період розвитку 

б) у кожній країні на початковому етапі розвитку 

в) у кожній країні в будь-який період часу 

г) у кожній країні на етапі розвитку, коли немає дефіциту 

 

433. Визначте, створення яких благ бере на себе держава у ринковій 
економіці: 

а) інвестиційних благ 

б) споживчих благ 

в) суспільних благ 

г) приватних благ 

 

434. У якій країні існує командна економічна система? 

а) Південна Корея 

б) Китай     

в) Японія       

г) Північна Корея 

 

435. Згідно концепції «невидимої руки ринку» А. Сміта пріоритетність 
особистого інтересу: 

а) зменшує економічний добробут суспільства 

б) примушує виробників враховувати інтереси споживачів 

в) гарантує отримання доходів усім економічним суб’єктам 

г) викликає необхідність державного регулювання економіки 
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436. Якщо ціна товару нижча, ніж та, що визначається точкою перетину 
кривих попиту та пропозиції, то виникає: 

а) надлишок      

б) дефіцит  

в) зростає безробіття  

г) всі наведені варіанти відповідей неправильні 

 

437.  Визначте,  які з перелічених видів витрат не беруться до уваги при 
прийнятті рішень про оптимальний обсяг виробництва фірми: 

а) середні змінні 

б) бухгалтерські витрати 

в) граничні витрати 

г) неявні витрати 

 

438. Спеціалізація – це економічна ситуація, при якій: 

а) виробничі функції підприємства обмежені 

б) споживачі обов'яково отримують вигоду 

в) створються підприємства, що випускають продукцію певного виду  

г) знижується ефективність виробництва 

 

439. Причиною зміщення кривої сукупної пропозиції вправо може бути: 

а) зростання цін на ресурси   

б) зменшення податків 

в) наявність монополії   

г) зменшення субсидій 

 

440. Які з ринкових структур відносяться до реальних:  

а) досконала конкуренція, олігополія, чиста монополія 

б) монополістична конкуренція та олігополія 
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в) досконала конкуренція та монополістична конкуренція 

г) чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція 

 

441. Яке явище є основою світового господарства? 

а) міграція робочої сили 

б) міжнародний рух капіталу 

в) міжнародний поділ праці 

г) глобалізація світової економіки 

 

442. Уряд проводить політику «дорогих грошей» під час: 

а) грошової реформи 

б) інфляції 

в) високого рівня безробіття 

г) дефляції 

 

443. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна 
відособленість виробників? 

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці; 

б) робить обмін у суспільстві узгодженим; 

в) робить обмін у суспільстві необхідним; 

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні. 

 

444. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства? 

а) наявність суспільного поділу праці; 

б) вільний вибір виробником напряму діяльності; 

в) споживання вироблених благ всередині господарства; 

г) опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням 
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445. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний 
поділ праці? 

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці; 

б) робить обмін у суспільстві узгодженим; 

в) робить обмін у суспільстві необхідним; 

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні. 

 

446. Яке з положень є визначенням товарного виробництва? 

а) це процес перетворення людиною природних благ в економічні; 

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти 
виробляють продукти і послуги для обміну, продажу; 

в) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти 
виробляють необхідні продукти і послуги; 

г) це процес створення людиною вартості та споживчої вартості. 

 

447. Яке з визначень вірно розкриває сутність товару як економічної 
категорії? 

а) це продукти людської праці створені для продажу, обміну; 

б) це продукти людської праці створені для задоволення власних потреб 
виробника; 

в) це будь-яке благо, що задовольняє потреби людей; 

г) це будь-яке благо, що створене працею людей. 

 

448. Вартість – це: 

а) пропорції в яких обмінюються товари; 

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару; 

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару; 

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага. 

 

449. Споживча вартість це: 
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а) пропорції в яких обмінюються товари; 

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару; 

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару; 

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага. 

 

450. Мінова вартість це: 

а) пропорції в яких обмінюються товари; 

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару; 

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару; 

г) найнижча із корисностей від споживання даного блага. 

 

451. При сплаті відсотку за позику гроші виконують функцію: 

а) міри вартості; 

б) засобу обігу; 

в) засобу платежу; 

г) засобу заощадження. 

 

452. При оплаті купленого товару гроші виконують функцію: 

а) міри вартості; 

б) засобу обігу; 

в) засобу платежу; 

г) засобу заощадження. 

 

453. При підрахунках ефективності впровадження в виробництво 
інвестиційного проекту гроші виконують функцію: 

а) міри вартості; 

б) засобу обігу; 

в) засобу платежу; 

г) засобу заощадження. 
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454. При складанні грошей в довгу панчоху гроші виконують функцію: 

а) міри вартості; 

б) засобу обігу; 

в) засобу платежу; 

г) засобу заощадження. 

 

455. При зарахуванні векселів банком гроші виконують функцію: 

а) міри вартості; 

б) засобу обігу; 

в) засобу платежу; 

г) засобу заощадження. 

 

456. Яка з функцій грошей найвразливіша при інфляції: 

а) міри вартості; 

б) засобу обігу; 

в) засобу платежу; 

г) засобу заощадження. 

 

457. “Гроші - це тимчасове вмістилище купівельної спроможності”. На яку 
функцію більш за все орієнтує ця фраза: 

а) міри вартості; 

б) засобу обігу; 

в) засобу платежу; 

г) засобу заощадження. 

 

458. Для забезпечення виплат по вкладам: 

а) банк повинен тримати готівку у сейфі, розмір якої має бути рівним розміру 
вкладів; 
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б) банк повинен тримати в резервах лише частину суми вкладів, а надлишок 
грошових ресурсів над необхідними резервами може віддавати в позику; 

в) банк повинен тримати готівку в сейфі, розмір якої має бути рівним розміру 
вкладів і процентів по вкладам; 

г) вся готівка комерційних банків повинна зберігатися в центральному банку 
країни і при необхідності видаватися комерційному банку. 

 

459. До принципів кредитування не належить: 

а) платність; 

б) забезпеченість; 

в) строковість; 

г) прибутковість. 

 

460. Норма обов’язкових резервів — це: 

а) розмір прибутку, що повинен отримувати банк на кожну гривню, надану в 
позику; 

б) розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку; 

в) розмір власних грошових ресурсів банку; 

г) певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі або на 
спеціальному рахунку в центральному банку. 

 

461. Ринок - це певний механізм: 

а) координації дій економічних суб’єктів; 

б) взаємодії підприємств; 

в) оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора; 

г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів. 

 

462. Ринок - це: 

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін товарів; 

б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі цін та конкуренції; 
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в) система коопераційних зв’язків, яка склалася у результаті суспільного поділу 
праці; 

г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва. 

 

463. До функції ринку не належить розподіл: 

а) інвестицій; 

б) прибутку підприємств: 

в) товарів; 

г) економічних ресурсів. 

 

464. Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та 
пропозиції, то ця угода вигідна: 

а) покупцю; 

б) продавцю; 

в) обом; 

г) нікому. 

 

465. У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі 
можливо стверджувати: 

а) попит перевищував пропозицію; 

б) попит був еластичний; 

в) попит був нейтральним; 

г) попит був нееластичним. 

 

466. Бухгалтерські витрати - це: 

а) внутрішні та зовнішні витрати; 

б) зовнішні витрати; 

в) альтернативні та зовнішні витрати; 

г) постійні та перемінні витрати. 
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467. Середньо-постійні витрати зі зростанням обсягів виробництва: 

а) зростають; 

б) зменшуються; 

в) залишаються не змінними; 

г) всі відповіді вірні. 

 

468. Конкурентній фірмі при відсутності нормального прибутку, необхідно: 

а) збільшити ціну на свій товар; 

б) збільшити обсяги виробництва; 

в) залишити галузь; 

г) діяти, як і раніше. 

 

469. Облікова ставка — це: 

а) курс державних цінних паперів; 

б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк комерційним 
банкам; 

в) норма обов’язкових резервів комерційних банків; 

г) процентна ставка за позиками комерційних банків. 

 

470. Який інструмент для регулювання грошової маси не використовує 
центральний банк? 

а) зміну облікової ставки; 

б) зміну норми обов’язкових резервів; 

в) зміну ставки кредитування клієнтів; 

г) операції з державними цінними паперами на відкритому ринку. 

 

471. До активних банківських операцій не належить: 

а) купівля державних цінних паперів та акцій; 



116 
 

б) випуск та розміщення на первинному ринку власних цінних паперів; 

в) надання довгострокових кредитів; 

г) розміщення обов’язкових резервів у центральному банку. 

 

472. До функції ринкової системи належить: 

а) інформація про ринкову кон’юнктуру; 

б) стимулювання виробництва певних товарів; 

в) координація попиту та пропозиції; 

г) всі вказані відповіді правильні. 

 

473. Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець - 
покупець) передбачає: 

а) відповідну кількість продавців і покупців; 

б) кількісну перевагу продавців над покупцями; 

в) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців 
недоброякісних товарів; 

г) можливість вибору контрагента. 

 

474. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин: 

а) вільний рух цін; 

б) точний облік виробником можливостей покупців; 

в) ефективна збутова політика підприємств; 

г) планування з боку державних органів. 

 

475. Якщо точка фактичної угоди знаходиться ліворуч кривої попиту та 
праворуч кривої пропозиції, то ця угода вигідна: 

а) покупцю; 

б) продавцю; 

в) обом; 
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г) нікому. 

 

476. У результаті підвищення ціни товару А виручка зменшилась. На цій 
підставі можливо стверджувати: 

а) попит перевищував пропозицію; 

б) попит був еластичний; 

в) попит був нейтральним; 

г) попит був нееластичним 

 

477. Економічні витрати - це: 

а) внутрішні та зовнішні витрати; 

б) зовнішні витрати; 

в) альтернативні та зовнішні витрати; 

г) постійні та перемінні витрати. 

 

478. Середньо-перемінні витрати, що змінюються пропорційно, зі зростанням 
обсягів виробництва: 

а) зростають; 

б) зменшуються; 

в) залишаються не змінними;  

г) усі варіанти вірні. 

 

479. Пропорції між виробництвом і споживанням, між виробництвом засобів 
виробництва і предметів споживання, між промисловістю і сільським 
господарством, нагромадженням і споживанням - це пропорції: 

а) міжгалузеві; 

б) міжрайонні; 

в) внутрішньогалузеві; 

г) народногосподарські. 
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480. Чому дорівнює величина диференціальної ренти? 

а) різниці між ціною і витратами виробництва; 

б) різниці між ціною і граничними витратами; 

в) різниці між суспільною та індивідуальною цінами виробництва; 

г) різниці між валовим і середнім доходом. 

 

481. Як визначається величина абсолютної земельної ренти? 

а) це різниця між валовим доходом і валовими витратами; 

б) це різниця між валовим прибутком і перемінними витратами; 

в) це різниця між валовим доходом і суспільною ціною виробництва; 

г) це різниця між суспільною вартістю і ціною виробництва. 

 

482. Розрахунок ВНП за доходами включають: 

а) заробітну плату; 

б) пенсії та допомога по безробіттю; 

в) доходи від власності; 

г) рентні платежі. 

 

483. Що із зазначеного нижче належить до доходів суб'єктів, отриманих в 
результаті особливого соціального стану? 

а) орендна плата; 

б) заробітна плата; 

в) пенсія; 

г) заробітна плата державного службовця. 

 

484. Основними засобами перерозподілу національного доходу є: 

а) субсидії на виробництво продукції; 

б) пільги з оподаткування господарським суб’єктам; 

в) податки та державні трансферти; 
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г) допомога благодійних фондів. 

 

485. Дефлятор ВНП визначається як: 

а) ВНП у базових цінах; 

б) приріст ВНП у порівнянні з минулим роком; 

в) відношення ВНП у цінах поточного року до ВНП у цінах базового року; 

г) правильно усе перераховане. 

 

486. Чим відрізняється ВНП від ВВП: 

а) сумою вартостей, створеною на території даної країни із застосуванням 
іноземного капіталу; 

б) сумою вартостей, створеною за кордоном за допомогою ресурсів даної країни; 

в) правильно, якщо із ВВП відняти а) та додати б); 

г) правильно усе перераховане. 

 

487. Внаслідок первинного розподілу національний доход набуває форм: 

а) оплати праці та валового прибутку; 

б) державного бюджету і доходів населення; 

в) заробітної плати, прибутку, ренти і процента; 

г) грошових і натуральних доходів населення. 

 

488. Від яких факторів залежить ціна землі? 

а) розміру ренти; 

б) ставки позичкового процента; 

в) попиту і пропозиції землі; 

г) усіх перерахованих факторів. 

 

489. Який вид ренти пов'язаний з розходженням у природній якості землі? 

а) абсолютна рента; 
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б) диференціальна рента I; 

в) диференціальна рента II; 

г) монопольна рента. 

 

490. До системи економічних факторів держави в ринкових умовах не 
відносяться: 

а) планування; 

б) ціноутворення; 

в) кредит; 

г) всі відповіді не вірні. 

 

491. В умовах економічного спаду ділової активності: 

а) співвідношення між інвестиціями і заощадженнями дорівнює 1; 

б) обсяг заощаджень дорівнює обсягу інвестицій; 

в) споживання інвестицій нижче; 

г) усі відповіді неправильні. 

 

492. Хто привласнює і чому диференціальну ренту? 

а) власник землі; 

б) орендар; 

в) держава; 

г) місцеві органи влади. 

 

493. У чому різниця між рентою і орендною платою? 

а) це те саме; 

б) це сума абсолютної і диференціальної ренти; 

в) це плата за користування капіталом, вкладеним у дану ділянку; 

г) орендна плата включає крім ренти суму за користування капіталом у вигляді 
будівель і споруд. 
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494. Національне багатство держави включає: 

а) усі ресурси держави, в т.ч. й потенційні; 

б) нагромаджені матеріальні ресурси; 

в) засоби виробництва та трудові ресурси; 

г) все перераховане. 

 

495. Що з перерахованого не належить до первинних доходів суб'єктів? 

а) заробітна плата; 

б) пенсія; 

в) прибуток; 

г) рента. 

 

496. Первинними доходами, отриманими від власності, можна визнати: 

а) заробітну плату, прибуток, ренту і процент; 

б) прибуток і процент; 

б) прибуток, процент і ренту; 

г) ренту і процент. 

 

497. Показниками ефективності суспільного виробництва можуть бути: 

а) продуктивність праці; 

б) фондовіддача; 

в) матеріаловіддача; 

г) все перераховане правильно. 

 

498. Національний доход визначається як: 

а) різниця між ВНП та амортизацією; 

б) різниця між ВНП та непрямими податками на бізнес; 
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в) різниця між ВНП та сумою амортизації та непрямих податків; 

г) правильно усе перераховане. 

 

499. Яке з визначень національного доходу неправильне? 

а) національний доход - це сукупна вартість усіх вироблених протягом року 
товарів; 

б) національний доход - це чистий доход суспільства; 

в) національний доход - це сума доходів власників виробничих ресурсів; 

г) національний доход - це новостворена впродовж року вартість. 

 

500. За своєю економічною природою первинні доходи поділяються: 

а) на трудові та нетрудові; 

б) на легальні та тіньові; 

в) на доходи від економічної діяльності та доходи від власності; 

г) на грошові та натуральні доходи. 

 


