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ВАРІАНТ №***** 
ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ 

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗНАНЬ З МОДУЛЯ 1 «ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

1. Держава – це ...: 

а) політична форма організації суспільства, що характеризується суверенною владою, політичним 

і публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території; 

б) форма самоорганізації, самовизначення і самовираження певної нації на певній суверенній 

території; 

в) визначена територія, що становить єдність з погляду історії, природних умов, населення. 

2. Державний суверенітет – це ... 

а) політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ; 

б) верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах; 

в) поєднання способу організації і здійснення державної влади, методів її здійснення та форм 

зворотного зв’язку органів держави із населенням. 

3. Внутрішній суверенітет держави проявляється: 

а) у поширенні державної влади на все населення і громадські організації країни; 

б) у можливості зосередження державної влади в руках глави держави або одного з органів 

держави; 

в) у виняткових повноваженнях держави на самостійне видання і застосування 

загальнообов’язкових норм, що регулюють суспільні відносини. 

4. Державна влада – це ... 

а) гілка влади, що розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання 

законів; 

б) сукупність методів переконання, засобів впливу та способів сили примусу, які здійснюють 

державні органи від імені держави під час управління суспільством і державою; 

в) влада, яка добровільно приймається більшістю підлеглих, без спонукання до послуху шляхом 

погроз, утиску тощо. 

5. Що є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колективного 

співжиття людей та системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми? 

а) держава; 

б) суспільство; 

в) населення. 

6. Що із нижче перерахованого не є ознакою держави? 

а) кордон; 

б) населення; 

в) сукупність державних органів. 

7. Яким терміном визначається сукупність державних органів, установ, підприємств 

та інших державних інститутів, за посередництвом яких практично виконуються завдання й 

функції держави: 

а) механізм держави; 

б) політична система суспільства; 

в) виконавча гілка влади. 

8. Назвіть критерій класифікації функцій держави відповідно до якого видами 

функцій є: гуманітарні, політичні, економічні; 

а) за часом здійснення; 

б) за територіальною спрямованістю; 

в) за сферами суспільного життя. 
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9. Які функції належать до внутрішніх функцій держави: 

а) функція оподаткування та фінансового контролю;  

б) оборонна функція; 

в) функція співробітництва сучасних держав. 

10. 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. 

11. Що із нижче перерахованого не належить до форм територіального устрою? 

а) федерація; 

б) конфедерація; 

в) монархія. 

12. Якого виду монархії не існує у світі? 

а) абсолютна; 

б) обмежена; 

в) однопартійна. 

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

а) парламентська республіка; 

б) парламентсько-президентська республіка; 

в) президентсько-парламентська республіка. 

14. Авторитарний режим – це ... 

а) стан політичного життя, коли влада зосереджується в руках однієї особи або правлячої 

верхівки; 

б) крайня форма антидемократичного режиму, такий спосіб організації державної влади, при 

якому здійснюється повний (тотальний) контроль державою над всіма сферами життя 

суспільства та особистості; 

в) це режим, за якого державна (політична) влада здійснюється з дотриманням основних прав 

людини, із забезпеченням легальних можливостей. 

15. На які гілки влади поділяється державна влада в Україні? 

а) на законодавчу, виконавчу і захисну; 

б) на законодавчу, виконавчу і судову; 

в) на практичну, законодавчу і арбітражну. 
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16. Ембарго — це:  

а) урядова заборона на торгівлю з певною країною або групою країн; 

б) добровільна відмова окремих приватних підприємців від 

в) підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн; 

г) групова змова підприємців певної країни щодо не підтримання контактів з іншими 

підприємцями всередині країни. 

17. Який вид інфляції існував в Україні у першій половині 90-х років?  

а) інфляція попиту; 

б) інфляція пропозиції; 

в) інфляція попиту і пропозиції. 

18. Яку назву має процес повернення до попередньої купівельної сили грошових знаків?  

а) нуліфікація; 

б) ревалоризація; 

в) девальвація. 
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19. Який вид грошей є повноцінним?  

а) золоті монети; 

б) будь-які монети; 

в) гроші, суспільна вартість яких гарантується державою. 

20. Чим визначається номінальна вартість монет?  

а) вартістю металу, з якого вони виготовлені; 

б) ринковою ціною металу; 

в) повною вартістю витрат на їх виробництво. 

21. Державний бюджет - це:  

а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу 

та використання централізованого фонду грошових коштів держави; 

б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв'язку зі 

створенням централізованих фондів; 

в) місцеві фінанси, це система формування, розподілу і використання грошових та інших 

фінансових ресурсів. 

22. За формами прояву інфляцію можна виділити:  

а) цінова, заощаджень, девальвація; 

б) повзуча, галопуюча, гіперінфляція; 

в) прихована та відкрита. 

23. За чинниками, що спричинюють інфляційний процес, виділяють такі види інфляції:  

а) цінова, заощаджень, девальвація; 

б) повзуча, галопуюча, гіперінфляція; 

в) інфляція витрат та інфляція попиту. 

24. Деномінація грошової одиниці - це:  

а) зниження курсу іноземної валюти по відношенню до валют інших країн (раніше - до золота); 

б) зменшення маси грошей в економіці і укрупнення масштабу цін; 

в) анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти. 

25. В якій з відповідей найповніше та найглибше розкрито предмет економічної теорії?  

а) це наука, що вивчає виробничі відносини в їх взаємодії з розвитком      продуктивних сил; 

б) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ: 

в) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем. 

26. Яке з положень правильно характеризує структуру суспільного способу виробництва?  

а) це єдність продуктивних сил і техніко – економічних відносин; 

б) це єдність продуктивних сил і виробничих відносин, а також відносин економічної власності; 

в) це єдність відносин економічної та юридичної власності. 

27.  Найвищим органом Світової організації торгівлі є:  

а) Міністерська конференція; 

б) Генеральна рада; 

в) Рада з торгівлі товарами. 

28. В якому з положень дається правильне визначення поняття ―структура ринку‖? 

а) це сукупність установ, що забезпечують функціонування ринку;  

б) це склад товарів і послуг, що обертаються на ринку; 

в) це сукупність взаємопов’язаних різних видів ринку. 

29. Який вид ринку є провідним елементом ринкової структури?  

а) фінансовий ринок; 

б) ринок робочої сили; 

в) ринок капіталу. 

30. У чому полягає специфічна для нашого часу закономірність функціонування ринку в 

розвинутих країнах світу?  

а) у появі на ринку все складнішої за технологічними параметрами продукції; 

б) у переході до регульованого на рівні більшості основних суб’єктів власності ринку;  

в) у швидкому зростанні як фізичних, так і вартісних обсягів товарообороту. 

 

 


