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Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн.
1.Змістом якої із юридичних дисциплін є сукупність знань щодо систематизації
та інтерпретації конституційно-правових норм, інститутів та практики їх
реалізації в даній країні:
1) конституційного права конкретної держави;
2) загальної теорії конституційного права;
3) історії конституційного права;
4) конституційного права зарубіжних держав.
2.Конституційне право зарубіжних держав - це:
1) галузь права;
2) галузь права та навчальна дисципліна;
3) джерело законодавства;
4) усі відповіді є вірними.
3.Якому поняттю відповідає сформульоване відомим французьким вченим
Андре Оріу визначення: «... це право, що організує під знаком держави-нації
мирне співіснування влади і свободи»:
а) науці державного права;
б) галузі конституційного права;
в) конституційному праву зарубіжних країн;
г) порівняльному конституційному праву.
4.Вкажіть варіанти відповідей, що не є джерелами галузі конституційного права
в зарубіжних державах:
1) конституційні угоди;
2) судові прецеденти;
3) внутрішньодержавні публічно-правові договори;
4) концепція розподілу влади.
5. Джерелами конституційного права у зарубіжних державах є:
1) конституція;
2) шаріат;
3) органічний закон;
4) усі відповіді є вірними.
6. Закон як джерело конституційного права у зарубіжних державах
характеризується такими ознаками:
1) це правило поведінки усного характеру або нормативно-правовий акт, що
регулює найважливіші суспільні відносини у державі;
2) це акт договірного характеру, що є результатом суспільного компромісу;
3) це акт, що приймається вищим представницьким органом за спеціальною
процедурою або народом;

4) це акт міжнародного права.
7. Конституційними законами у зарубіжних державах вважають такі види
законів:
1) які приймаються главою держави;
2) які деталізують положення законодавства ЄС;
3) які регулюють окремі найважливіші питання, вказані в Конституції та
мають вищу юридичну силу, ніж звичайні закони;
4) які приймаються від імені народу.
8. Органічними законами у зарубіжних державах вважають нормативно-правові
акти, які:
1) приймаються в тому ж порядку, що й звичайні закони;
2) регулюють лише приватноправові відносини;
3) вносять зміни і доповнення до конституції;
4) приймаються на основі бланкетних норм конституції.
9.Термін «конституційний закон» застосовується в конституційному праві
зарубіжних держав для позначення:
1) актів, що є частиною не кодифікованої конституції;
2) актів, якими вводяться в дію закони;
3) актів, прийнятих монархом конституційної монархії;
4) актів, прийнятих конституційними асамблеями.
10. Акти, що мають силу закону та прирівнювані до закону в зарубіжних
державах, мають назву:
1) монарші закони;
2) публічні закони;
3) приватні закони;
4) акти делегованого законодавства.
11.Вкажіть ознаки судового прецеденту як джерела конституційного права:
1) це правило поведінки усного характеру;
2) це рішення суду, що набуває загальної обов'язковості при вирішенні
аналогічних справ;
3) це нормативно-правовий акт органу виконавчої влади;
4) застосовується лише у тому разі, якщо він не суперечить міжнародному
праву;
5) це рішення конституційного суду.
12. Що таке принципи конституційного права зарубіжних країн?
1) система норм конституційного права, що регулюють однорідні та
взаємопов’язані суспільні відносини
2) це загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені та санкціоновані
державою з метою регулювання суспільних відносин, які становлять предмет
конституційного права
3) основа системи конституційного права, через конституційно-правові норми
регулюють суспільні відносини

4) це нормативно-правовий акт органу виконавчої влади;
5) це правило поведінки усного характеру або нормативно-правовий акт, що
регулює найважливіші суспільні відносини у державі.
13. За функціональною направленістю конституційно-правові норми поділяють
на:
1) регулятивні і охоронні;
2) матеріальні і процесуальні;
3) зобов'язуючі, уповноважуючі й забороняючі;
4) постійні і тимчасові;
5) виключні і забороняючі.
14. За характером припису, що міститься у нормі конституційно-правові норми
поділяють на:
1) регулятивні і охоронні;
2) матеріальні і процесуальні;
3) зобов'язуючі, уповноважуючі й забороняючі;
4) постійні, тимчасові і виключні.;
5) виключні і забороняючі.
15.За характером регулюючих суспільних відносин конституційно-правові
норми поділяють на:
1) регулятивні і охоронні;
2) матеріальні і процесуальні;
3) зобов'язуючі, уповноважуючі й забороняючі;
4) постійні, тимчасові і виключні.;
5) виключні і забороняючі.
16. За дією у часі конституційно-правові норми поділяють на:
1) регулятивні і охоронні;
2) матеріальні і процесуальні;
3) зобов'язуючі, уповноважуючі й забороняючі;
4) постійні, тимчасові і виключні;
5) виключні і забороняючі.
17.Предмет регулювання конституційного права зарубіжних країн складають:
1) монарші закони;
2) публічні закони;
3) основи державного ладу;
4) основи суспільного ладу;
5) конституційно-правовий статус людини і громадянина.
18. Структура конституційно-правової норми складається з:
1) гіпотези;
2) припущення;
3) обгрунтування;
4) диспозиції;
5) санкції.

19. Структура конституційно-правових відносин включає:
1) об'єкт;
2) суб'єкт;
3) зміст;
4) причину;
5) наслідок.
20. Вкажіть загальні принципи конституційного права зарубіжних країн:
1) судовий захист конституційних прав;
2) розподіл за працею;
3) рівності;
4) поділу влади;
5) народного представництва.
Тема 2. Конституції зарубіжних країн.
1.Перше визначення поняття конституції, серед нижчеперелічених авторів, було
сформульоване:
1) Генрі Сент-Джоном віконтом Болінгброком у 1733 р.;
2) Уільямом Блекстоном у 1765 р.;
3) Фердинантом Лассалем у 1882 р.;
4) Карлом Шмідтом у 1927 р.
2.За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій:
1) октройовані;
2) неписані;
3) гнучкі;
4) жорсткі.
3. За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій:
1) установчі;
2) октройовані;
3) писані;
4) демократичні.
4. Конституція, що існує у вигляді кількох писаних актів, має назву:
1) складної;
2) складеної;
3) кодифікованої;
4) некодифікованої.
5. Вкажіть перші писані конституції у зарубіжних державах:
5) Конституції США, Польщі, Франції;
1) Конституції США, Німеччини, Франції;
2) Конституції Іспанії, Польщі, Росії;
3) Конституції Франції, Польщі, Росії.
6. Кодифікованою є конституція, яка:
1) складається із сукупності писаних та неписаних джерел;

2) існує у вигляді одного писаного акту;
3) прийнята парламентом;
4) офіційно тлумачиться органом конституційного контролю.
7.Конституція, прийнята монархом та «дарована» його народові, у теорії
конституційного права має назву:
1) монарша;
2) октройована;
3) демократична;
4) жорстка.
8. За способом прийняття конституції зарубіжних держав поділяються на:
1) гнучкі та жорсткі;
2) постійні та тимчасові;
3) кодифіковані та некодифіковані;
4) установчі та октройовані.
9. За часом дії конституції поділяються на такі види:
1) гнучкі та жорсткі;
2) писані та неписані;
3) постійні та тимчасові;
4) установчі та октройовані.
10. Конституція, у якій вказано термін її дії, має назву:
1) гнучка;
2) жорстка;
3) постійна;
4) тимчасова.
10. Преамбула у конституції це:
1) сам текст конституції;
2) частина тексту, що містить норми щодо вступу у дію конституції, порядок
внесення змін у конституцію, про державну символіку;
3) норми тлумачення, окремі винятки із загальних правил встановлених
конституцією, тощо;
4) коротка вступна частина до конституції. В ній зазначаються цілі
конституції, вказуються історичні умови її видання.
11.Основна частина конституції це:
1) сам текст конституції;
2) частина тексту, що містить норми щодо вступу у дію конституції, порядок
внесення змін у конституцію, про державну символіку;
3) норми тлумачення, окремі винятки із загальних правил встановлених
конституцією, тощо;
4) коротка вступна частина до конституції. В ній зазначаються цілі конституції,
вказуються історичні умови її видання.
12. Заключні та перехідні положення у конституції це:
1) сам текст конституції;

2) частина тексту, що містить норми щодо вступу у дію конституції, порядок
внесення змін у конституцію, про державну символіку;
3) норми тлумачення, окремі винятки із загальних правил встановлених
конституцією, тощо;
4) коротка вступна частина до конституції. В ній зазначаються цілі конституції,
вказуються історичні умови її видання.
13. Додаткові положення у конституції це:
1) сам текст конституції;
2) частина тексту, що містить норми щодо вступу у дію конституції, порядок
внесення змін у конституцію, про державну символіку;
3) норми тлумачення, окремі винятки із загальних правил встановлених
конституцією, тощо;
4) коротка вступна частина до конституції. В ній зазначаються цілі конституції,
вказуються історичні умови її видання.
14. Об’єктом конституційного контролю є:
1) діяльність міжнародних організацій;
2) дотримання умов цивільно-правових договорів;
3) ухвалення регламенту Верховної ради;
4) конституційність законів та інших парламентських актів.
15.Кодифіковані
конституції
за
встановленою
формою
політикотериторіального устрою можуть бути:
1) розгорнуті і не розгорнуті;
2) гнучкі та жорсткі;
3) постійні та тимчасові;
4) установчі та октройовані.
16.Соціально-політична сутність конституції полягає у тому, що:
1) вона відображає ідеї та інтереси певної соціальної спільноти, закріплює
співвідношення соціальних і політичних сил у суспільстві;
2) її норми мають перевагу над положеннями інших джерел права;
3) закони та підзаконні акти повинні прийматись передбаченими у Конституції
органами та за встановленою процедурою;
4) нижчі по рівню правові норми повинні по суті відповідати нормам Основного
Закону.
17.За часом реалізації конституційний контроль поділяється на:
1) тимчасовий;
2) попередній;
3) наступний;
4) постійний.
18. За місцем здійснення конституційний контроль поділяється на:
1) обов'язковий;
2) факультативний;
3) внутрішній;

4) зовнішній.
19. За своєю формою конституційний контроль поділяється на:
1) обов'язковий;
2) абстрактний;
3) конкретний;
4) факультативний.
20. За змістом конституційний контроль поділяється на:
1) формальний;
2) абстрактний;
3) конкретний;
4) матеріальний.
Тема 3. Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних країн
1. Система суспільних відносин, які охороняються державою і правом та
знаходяться під їх політичним впливом:
1) фінансова система;
2) соціальне забезпечення;
3) соціальна система;
4) суспільний лад.
2. Форма відносин між людьми з приводу присвоєння цінностей:
1)корпоративні права;
2) власність;
3) основні фонди;
4) активи.
3. Конституційно-правовими інституціями, що складають засади економічної
системи в зарубіжних країн є:
1) власність;
2) релігія;
3) освіта;
4) фінансова система.
4. У зарубіжних країнах власність поділяється на:
а) державну;
б) колективну;
в) кооперативну;
г) приватну.
5. Соціальний фактор, що об’єднує людей – це:
а) релігія;
б) освіта;
в) політична влада;
г) церква.
6.Соціальний захист особи це:

1) система правових, організаційних та інших заходів державних і недержавних
установ і організацій, що враховують економічний потенціал країни і
спрямовані на підтримання соціальної стабільності у суспільстві, створення
умов для постійного зростання добробуту працездатних осіб та забезпечення
належного рівня життя тих, хто через непрацездатність чи інші життєві
обставини не має достатніх засобів до існування;
2) це діяльність держави та інших суспільних інститутів щодо встановлення і
реалізації її соціальних гарантій у вигляді певних пільг і переваг;
3) система взаємних обов’язків між різними соціальними групами та
прошарками населення, яка склалася та розвивається у певному суспільстві з
приводу розподілу матеріальних благ, праці, послуг;
4) система суспільних відносин, які охороняються державою і правом та
знаходяться під їх політичним впливом.
7. Соціальна система це:
1) система правових, організаційних та інших заходів державних і недержавних
установ і організацій, що враховують економічний потенціал країни і
спрямовані на підтримання соціальної стабільності у суспільстві, створення
умов для постійного зростання добробуту працездатних осіб та забезпечення
належного рівня життя тих, хто через непрацездатність чи інші життєві
обставини не має достатніх засобів до існування;
2) це діяльність держави та інших суспільних інститутів щодо встановлення і
реалізації її соціальних гарантій у вигляді певних пільг і переваг;
3) система взаємних обов’язків між різними соціальними групами та
прошарками населення, яка склалася та розвивається у певному суспільстві з
приводу розподілу матеріальних благ, праці, послуг;
4) система суспільних відносин, які охороняються державою і правом та
знаходяться під їх політичним впливом.
8.Соціальна політика це:
1) система правових, організаційних та інших заходів державних і недержавних
установ і організацій, що враховують економічний потенціал країни і
спрямовані на підтримання соціальної стабільності у суспільстві, створення
умов для постійного зростання добробуту працездатних осіб та забезпечення
належного рівня життя тих, хто через непрацездатність чи інші життєві
обставини не має достатніх засобів до існування;
2) це діяльність держави та інших суспільних інститутів щодо встановлення і
реалізації її соціальних гарантій у вигляді певних пільг і переваг;
3)система взаємних обов’язків між різними соціальними групами та
прошарками населення, яка склалася та розвивається у певному суспільстві з
приводу розподілу матеріальних благ, праці, послуг;
4) система суспільних відносин, які охороняються державою і правом та
знаходяться під їх політичним впливом.
9. Політичні відносини це:

1)це порядок функціонування політичної системи, її інститутів, включаючи
взаємовідносини між ними;
2)основні правила i принципи, що регулюють політичні відносини між
народами, націями,
соціальними групами, партіями та ін.
3)це відносини між людьми, між людиною, суспільством та державою з приводу
формування свідомості, функціонуванням гуманітарних та технічних поглядів
та ідей, їх розвитком та розповсюдженням у суспільстві;
4)це відносини, які пов’язані з функціонуванням політичної влади в суспільстві,
концентрованим вираженням якої є державна влада.
10.Духовно-культурні відносини у суспільстві це:
1) це порядок функціонування політичної системи, її інститутів, включаючи
взаємовідносини між ними;
2) основні правила i принципи, що регулюють політичні відносини між
народами, націями, соціальними групами, партіями та ін.
3) це відносини між людьми, між людиною, суспільством та державою з
приводу формування свідомості, функціонуванням гуманітарних та технічних
поглядів та ідей, їх розвитком та розповсюдженням у суспільстві;
4) це відносини, які пов’язані з функціонуванням політичної влади в
суспільстві, концентрованим вираженням якої є державна влада.
11.Політичні норми це:
1) це порядок функціонування політичної системи, її інститутів, включаючи
взаємовідносини між ними;
2) основні правила i принципи, що регулюють політичні відносини між
народами, націями, соціальними групами, партіями та ін.
3) це відносини між людьми, між людиною, суспільством та державою з
приводу формування свідомості, функціонуванням гуманітарних та технічних
поглядів та ідей, їх розвитком та розповсюдженням у суспільстві;
4) це відносини, які пов’язані з функціонуванням політичної влади в
суспільстві, концентрованим вираженням якої є державна влада.
12.Політична система це:
1) основні напрями діяльності суб’єктів політики;
2) це порядок функціонування політичної системи, її інститутів, включаючи
взаємовідносини між ними;
3) система прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної влади в
суспільств
4) це система політичних явищ, що існують i взаємодіють при здійсненні
політичної влади.
13.Політичний режим це:
1) основні напрями діяльності суб’єктів політики;
2) це порядок функціонування політичної системи, її інститутів, включаючи
взаємовідносини між ними;

3) полiтичний стан у суспiльствi, що реально складається i характеризується
якісною та кількісною мiрою участi народу, нацiй, соцiальних прошаркiв i груп,
а також громадян, в здiйсненні полiтичної влади;
4) це система політичних явищ, що існують i взаємодіють при здійсненні
політичної влади.
14. Конституційно-правовими інституціями, які закладають засади економічної
системи, є:
1) власність, праця і фінансова система;
2) політика і зовнішньоекономічна діяльність;
3) індустріальне виробництво і державний контроль;
4) податкова система і зовнішньоекономічна діяльність.
15.Політичний процес це:
1) основні напрями діяльності суб’єктів політики;
2) це порядок функціонування політичної системи, її інститутів, включаючи
взаємовідносини між ними;
3) система прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної влади в
суспільств
4) це система політичних явищ, що існують i взаємодіють
5) при здійсненні політичної влади.
16. Політичні функції це:
1) основні напрями діяльності суб’єктів політики;
2) це порядок функціонування політичної системи, її інститутів, включаючи
взаємовідносини між ними;
3) система прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної влади в
суспільств
4) це система політичних явищ, що існують i взаємодіють
при здійсненні політичної влади.
17. До політичних функцій належать:
1) норми права;
2) регулювання соціально-політичної діяльності;
3) політичне цiлевизначення;
4) політичні принципи.
18. Політичні відносини складають:
1) суб'єкти політики;
2) політичні норми.
3) політичні функції;
4) політичний процес.
19. Які існують типи політичних режимів
1) авторитарний;
2) теософський;
3) демократичний;
4) філософський.

20. Елементи політичної системи складають:
1) суб'єкти політики;
2) політичні норми;
3) політичний режим та відносини;
4) правосвідомість.
Тема 4. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина в
зарубіжних країнах.
1.Правовий звязок якого характеру передбачено щодо особи нормою ст. 11
Конституції ФРН 1949 р.: „Усі німці користуються свободою пересування на
всій території федерації:
1) приналежність осіб до певної етнічної групи;
2) приналежність осіб до національної меншини;
3) громадянство;
4) підданство.
2.Вкажіть способи набуття громадянства у зарубіжних державах:
1) оптація;
2) денаціоналізація;
3) націоналізація;
4) репатріація.
3.Вкажіть способи набуття громадянства у зарубіжних державах:
1) знання мови;
2) натуралізація;
3) денаціоналізація;
4) репатріація.
4.Принцип права крові при філіації осіб у зарубіжних державах означає, що
громадянином даної держави стає дитина:
1) народжена на території цієї держави
2) народжена лише на території цієї держави, якщо її батьки є громадянами цієї
держави
3) батьки якої є громадянами цієї держави, незалежно від місця її народження
4) незалежно від місця її народження.
5.Принцип права ґрунту при філіації осіб у зарубіжних державах означає, що
громадянином даної держави стає дитина:
1) народжена на території цієї держави в тому разі, якщо її батьки є
громадянами цієї держави
2) народжена на території цієї держави, незалежно від громадянства її
батьків
3) батьки якої є громадянами цієї держави, незалежно від місця її народження
4) незалежно від місця її народження.
6.Набуття громадянства в наслідок факту народження дитини в
конституційному праві зарубіжних держав має назву:

1) реєстрація
2) філіація
3) оптація
4) усі відповіді є вірними.
7.Набуття громадянства шляхом звернення особи до компетентних органів
держави, на території якої вона проживає, в конституційному праві зарубіжних
держав має назву:
1) контрасигнація
2) філіація
3) натуралізація
4) усі відповіді є вірними.
8.Для якого способу набуття громадянства законодавство зарубіжних держав
передбачає необхідність виконання особою певних умов постійного
проживання протягом певного періоду часу, досягнення повноліття, наявність
законних джерел існування, знання мови тощо:
1) експатріація
2) оптація
3) трансферт
4) натуралізація.
9.Набуття громадянства шляхом автоматичної зміни громадянства при переході
частини території від одної держави до іншої в конституційному праві
зарубіжних держав має назву:
1) реєстрація
2) натуралізація
3) оптація
4) трансферт.
10. Політичні права це:
1) ті права, що надаються людині як громадянину держави як учаснику
політичного життя держави;
2) права, що належать людині як соціально-біологічній істоті;
3) права якими наділена людина як учасник економічного життя держави;
закріплюють певні форми підтримки людини з боку держави та суспільства;
4) права, що стосуються забезпечення життя людини в екологічно здоровому
середовищі.
11.Соціально-економічні права це:
1) ті права, що надаються людині як громадянину держави як учаснику
політичного життя держави;
2) права, що належать людині як соціально-біологічній істоті;
3) права якими наділена людина як учасник економічного життя держави;
закріплюють певні форми підтримки людини з боку держави та суспільства;
4) права, що стосуються забезпечення життя людини в екологічно здоровому
середовищі.

12. Особисті права це:
1) ті права, що надаються людині як громадянину держави як учаснику
політичного життя держави;
2) права, що належать людині як соціально-біологічній істоті;
3) права якими наділена людина як учасник економічного життя держави;
закріплюють певні форми підтримки людини з боку держави та суспільства;
4) права, що стосуються забезпечення життя людини в екологічно здоровому
середовищі.
13. Права і свободи людини можуть бути:
1) індивідуальні і колективні;
2) корпоративні і приватні;
3) кооперативні і комунальні;
4) особисті і корпоративні.
14. Рівність усіх перед законом це:
1) соціально-економічне право;
2) особисте право;
3) політичне право;
4) соціально-політичне право.
15. Право обирати це:
1) соціально-економічне право;
2) особисте право;
3) політичне право;
4) соціально-політичне право.
16. Обов’язок людини і громадянина це:
1) встановлені державою вид та міра необхідної поведінки;
2) встановлений конституцією перелік дій для досягнення суспільних благ;
3) встановлений конституцією спосіб служіння державі;
4) встановлений державою перелік свобод громадян.
17. До культурних прав належать:
1) право на свободу творчості;
2) право на свободу;
3) право на вільний доступ до культурних цінностей;
4) рівність чоловіка і жінки.
18. До особистих прав належать:
1) право на свободу;
2) рівність чоловіка і жінки;
3) право на інформацію;
4) право на безкоштовну медичну допомогу.
19. До соціально-економічних прав належать:
1) право на свободу;
2) право на здійснення підприємницької діяльності;
3) право на інформацію;

4) право на безкоштовну медичну допомогу.
20. До політичних прав належать:
1) право бути обраним;
2) право на свободу;
3) право на інформацію;
4) право на рівний доступ до державної служби
Тема 5. Держава як категорія державного (конституційного) права
зарубіжних країн.
1.Вкажіть види сучасної монархічної форми правління у зарубіжних державах:
1) парламентська монархія;
2) дуалістична монархія;
3) виборна монархія;
4) усі відповіді є вірними.
2.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми правління:
1) парламентський або позапарламентський спосіб обрання президента;
2) парламентський спосіб формування уряду;
3) поєднання у президента функцій глави держави і глави виконавчої влади;
4) наявність у президента права дострокового припинення повноважень
парламенту нижньої палати.
3.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми правління:
1) обрання президента виключно шляхом прямих виборів;
2) президент безпосередньо очолює систему виконавчої влади;
3) президент формально не очолює систему виконавчої влади, але фактично
керує нею;
4) президент має право дострокового припинення повноважень парламенту
нижньої палати.
4.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми правління:
1) залежність складу уряду від результатів парламентських виборів;
2) обрання президента парламентським способом;
3) наявність інституту парламентської відповідальності уряду;
4) виконання президентом як функцій глави держави, так і функцій глави
виконавчої влади.
5.Вкажіть різновид республіканської форми правління, при якому глава
держави отримує владу нелегітимним шляхом та концентрує у своїх руках
широкі повноваження, які здійснює при мінімальному контролі парламенту:
1) парламентська республіка;
2) президентська республіка;
3) суперпрезидентська республіка;
4) тоталітарний режим.
6.Вкажіть різновид республіканської форми правління, який характеризується
особливим статусом глави держави президента, що є одноособовим носієм

виконавчої влади, не звязаний жодним контролем парламенту і судової влади та
суміщає посаду глави держави із лідерством у правлячій політичній партії:
1) парламентська республіка;
2) монократична республіка;
3) змішана республіка;
4) авторитарний режим.
7.Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління:
1) обрання глави держави позапарламентським способом;
2) наявність інституту парламентської відповідальності уряду;
3) відсутність інституту контрасигнації;
4) відсутність у президента права дострокового припинення повноважень
парламенту нижньої палати.
8.Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління:
1) парламентський спосіб формування уряду;
2) відповідальність уряду виключно перед главою держави;
3) відсутність інституту контрасигнації;
4) відсутність у президента права дострокового припинення повноважень
парламенту.
9.Вкажіть ознаки змішаної республіки як форми правління:
1) парламентський спосіб обрання президента;
2) парламентський спосіб формування уряду;
3) відсутність у президента будь-яких повноважень у сфері виконавчої влади;
4) відсутність у президента права дострокового припинення повноважень
парламенту.
10.Вкажіть країни, що за формою правління є парламентськими республіками:
1) США;
2) Великобританія;
3) Польща;
4) Федеративна Республіка Німеччина.
11.Відзначте унітарні держави:
1) Італія
2) Португалія
3) Азербайджан
4) Канада
5) Бельгія
12. Відзначте унітарні держави:
1) США
2) Мексика
3) Демократична Республіка Конго
4) Румунія
5) Японія
13. Відзначте унітарні держави:

1) Великобританія
2) Швейцарія
3) Індія
4) Бразилія
5) Боснія і Герцеговина
14. Відзначте унітарні держави:
1) Малайзія
2) Польща
3) Швейцарія
4) Індія
5) Бразилія
15. Відзначте унітарні держави:
1) Швейцарія
2) Індія
3) Бразилія
4) Греція
5) Ефіопія
16. Які з нижчеперелічених держав є федеративними за державнотериторіальним устроєм:
1) ФРН
2) Ефіопія
3) Іспанія
4) Японія
5) Греція
17. Які з нижчеперелічених держав є федеративними за державнотериторіальним устроєм:
1) Росія
2) Україна
3) Іспанія
4) ФРН
5) Ватикан
18. Які з нижчеперелічених держав є федеративними за державнотериторіальним устроєм
1) Польща
2) Сербія
3) Чехія
4) Швейцарія
5) Іспанія
19. Які з нижчеперелічених держав є федеративними за державнотериторіальним устроєм
1) Греція
2) Португалія

3) Пакистан
4) Японія
5) Україна
20. Які з нижчеперелічених держав є федеративними за державнотериторіальним устроєм
1) ФРН
2) Венесуела
3) Польща
4) Монако
5) Португалія
Тема 6. Конституційно-правовий статус
громадських об’єднань в зарубіжних країнах

політичних

партій

та

інших

1. Політична партія – це:
1) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання
прибутку;
2) договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і
комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними
окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління;
3) добровільна, стійка самоуправляюча організація громадян, створена на
основі спільності політичних переконань, головним завданням якої є прихід
до влади або чинення на неї тиску з метою реалізації своїх програних
настанов;
4) господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену
кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за
зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків,
пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
2. До ознак політичної партії належить:
1) фіксоване членство;
2) отримання прибутку;
3) вільний найм працівників;
4) пожиттєве членство.
3. Залежно від змісту політологічної характеристики розрізняють такі види
партій:
1) кооперативні;
2) реформістські;
3) лояльні;
4) комунальні.

4. Регламентація порядку управління партій, встановлення загальних вимог
щодо їх діяльності, програм, внутрішньої структури та членства, порядок
фінансування:
1) інстиціоналізація;
2) натуралізація;
3) оптація;
4) окроювання.
5. Спеціальний документ, який встановлює порядок вступу й виходу із партії, її
організаційну структуру та норми внутрішньопартійного життя:
1) акт;
2) політична програма;
3) засновницький договір;
4) статут.
6. За територіальною ознакою партії поділяються на:
1) загальнонаціональні і регіональні;
2) місцеві, регіональні і загальнодержавні;
3) місцеві, загальнодержавні і міжнародні;
4) регіональні і міжнародні.
7. За методами дії політичні партії поділяються на:
1)
військові, цивільні;
2)
ліберальні і радикальні;
3)
демократичні, радикальні і екстремістські;
4)
теологічні, світські і новаторські.
8. Радикальними визнаються партії, які:
1)
роблять ставку на силу, вживають протизаконні методи боротьби;
2)
задля власних інтересів готові пожертвувати демократією;
3)
діють у межах конституції;
4)
діють у інтересах правлячої еліти.
9. Торгово-промислові палати, це організації, що:
1)
об’єднують підприємства за територіальною (за місцем розміщення) та
галузевою ознакою, загальнодержавним масштабом;
2)
об’єднують підприємців однієї сфери господарювання незалежно від
розташування;
3)
створюються підприємцями спеціально для захисту своїх інтересів у сфері
трудових відносин;
4)
об’єднання робочих та службовців для захисту своїх соціальноекономічних, соціальних та трудових інтересів.
10. Асоціації підприємців, це організації, що:
1)
об’єднують підприємства за територіальною (за місцем розміщення) та
галузевою ознакою, загальнодержавним масштабом;
2)
об’єднують підприємців однієї сфери господарювання незалежно від
розташування;

3)
створюються підприємцями спеціально для захисту своїх інтересів у сфері
трудових відносин;
4)
об’єднання робочих та службовців для захисту своїх соціальноекономічних, соціальних та трудових інтересів.
11. Союзи роботодавців, це організації, що:
1)
об’єднують підприємства за територіальною (за місцем розміщення) та
галузевою ознакою, загальнодержавним масштабом;
2)
об’єднують підприємців однієї сфери господарювання незалежно від
розташування;
3)
створюються підприємцями спеціально для захисту своїх інтересів у
сфері трудових відносин;
4)
об’єднання робочих та службовців для захисту своїх соціальноекономічних, соціальних та трудових інтересів.
12. Профспілки, це організації, що:
1)
об’єднують підприємства за територіальною (за місцем розміщення) та
галузевою ознакою, загальнодержавним масштабом;
2)
об’єднують підприємців однієї сфери господарювання незалежно від
розташування;
3)
створюються підприємцями спеціально для захисту своїх інтересів у сфері
трудових відносин;
4)
об’єднання робочих та службовців для захисту своїх соціальноекономічних, соціальних та трудових інтересів.
13. Цехові профспілки, це:
1)
об’єднують робітників за принципом єдиної релігії;
2)
об’єднання на основі єдиного виробництва (працівники певного
підприємства незалежно від їх професії та займаної посади);
3)
об’єднують робітників та службовців на основі принципу єдиної
професії;
4)
об'єднання робітників в межах одного регіону.
14. Виробничі профспілки, це:
1)
об’єднують робітників за принципом єдиної релігії;
2)
об’єднання на основі єдиного виробництва (працівники певного
підприємства незалежно від їх професії та займаної посади);
3)
об’єднують робітників та службовців на основі принципу єдиної професії;
4)
об'єднання робітників в межах одного регіону.
15. Конфесіальні профспілки, це:
1) об’єднують робітників за принципом єдиної релігії;
2) об’єднання на основі єдиного виробництва (працівники певного
підприємства незалежно від їх професії та займаної посади);
3) об’єднують робітників та службовців на основі принципу єдиної професії;
4) об'єднання робітників в межах одного регіону.
16. Громадські об'єднання неполітичного характеру, це:

1) соціально-економічні, соціально-культурні об’єднання громадян основною
метою яких є не завоювання влади чи отримання прибутку, а задоволення та
захист соціальних, професійних, економічних, культурних та інших інтересів їх
членів;
2) об’єднання громадян основною метою яких є досягнення успіхів у спорті;
3) об’єднання громадян основною метою яких є захист своїх релігійних
переконань;
4) об’єднують робітників за принципом єдиної релігії.
17. До масових громадських об’єднань входять:
1) селянські (аграрні) союзи;
2) підприємницькі організації;
3) профспілки;
4) громадські об'єднання неполітичного характеру.
18. Визначте об'єднання громадян, що входять до громадських об’єднань
неполітичного характеру:
1) органи громадського самоуправління;
2) рухи;
3) політичні партії екологічного спрямування;
4) партії-рухи.
19. Залежно від змісту політологічної характеристики політичні партії
розрізняють:
1) консервативні, ліберальні, клерикальні;
2) теософські, ліберальні, екстремістські;
3) реформістські, радикальні;
4) комформістські, екстремістські, ідейні.
20. Виділіть функції політичних партій:
1) ідеологічна функція;
2) участь у формуванні та здійсненні контролю за діяльністю органів
державної влади;
3) військова (питання війни і миру);
4) комунікативна (зв'язок між правлячою верхівкою та суспільством).
Тема 7. Конституційні форми безпосередньої демократії в зарубіжних країнах.
1. Сукупність осіб, що мають виборчі права та взяли участь у голосуванні, це:
1) електорат;
2) потенційний виборчий корпус;
3) юридичний виборчий корпус;
4) реальний виборчий корпус;
5) плюральний вотум.
2. Абсентеїзм виборців – це:
1) обов’язок виборців зареєструватися;
2) обов’язкове голосування;

3) масове ухиляння виборців від участі у виборах;
4) велика кількість недійсних бюлетенів;
5) заклик до бойкоту виборів.
3. Питання, що виноситься на референдум, або сукупність пропонованих
варіантів, – це:
1) ініціатива референдуму;
2) формула референдуму;
3) зміст референдуму;
4) результати референдуму;
5) предмет референдуму.
4. Заборона одночасно посідати виборну або іншу державну посаду називається:
невибірність;
1) посадова несумісність;
2) реєстрація виборців;
3) списки виборців;
4) формула референдуму.
5. Сукупність юридичних норм, що регулюють порядок проведення виборів і
правила визначення їхніх результатів, – це:
1) виборче право в об’єктивному смислі;
2) виборче право в суб’єктивному смислі;
3) виборча система;
4) партійна система;
5) електорат.
6. Право громадянина брати участь у виборчому процесі та бути вибраним в
одноособовий або колегіальний орган, це:
1) об'єктивне виборче право;
2) суб'єктивне виборче право;
3) виборча система;
4) партійна система;
5) електорат.
7. Право громадянина бути обраним в одноособовий або колегіальний орган,
сформований на виборчій основі, – це:
1) активне виборче право;
2) пасивне виборче право;
3) об'єктивне виборче право;
4) суб'єктивне виборче право;
5) виборча система.
8. Відносно стійка група громадян, об’єднаних загальними цілями та
принципами, що ставлять за мету вплив на прийняття політичних рішень через
парламентську процедуру, – це:
1) політична партія;
2) професійний союз;

3) громадська організація;
4) релігійна конфесія;
5) соціальна група.
9. Група вищих партійних керівників, що збираються для попереднього
обговорення політичних і організаційних питань і приймають рішення
відповідних форумів партії в англомовних країнах називається:
1) бюро;
2) праймериз;
3) президія;
4) електорат;
5) кокус.
10. У державах з авторитарним режимом існує:
1) багатопартійна система;
2) двохпартійна система;
3) однопартійна система;
4) політичні партії заборонені;
5) двохпартійна система з одною домінуючою партією.
11. Об’єктивне виборче право, це:
1)
конституційно-правовий інститут, тобто сукупність правових норм,
які регулюють суспільні відносини, пов’язані з виборами органів держави та
місцевого самоврядування, а також участь у процедурах безпосередньої
демократії;
2)
гарантоване громадянину державою право (можливість) на участь у
виборах державних органів і органів місцевого самоврядування, а також участь
у процедурах безпосередньої
демократії;
3)
системи суспільних відносин, урегульованих нормами виборчого права,
які
закріплюють порядок формування органів публічної влади, а також участь у
процедурах безпосередньої демократії;
4)
спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами залежно від
результатів голосування виборців або інших уповноважених осіб. Інакше
кажучи, це порядок визначення результатів голосування;
5)
сукупність юридичних норм, що регулюють порядок проведення виборів і
правила визначення їхніх результатів.
12. Місцеві вибори, це:
1)
вибори, якими формуються органи суб’єктів федерації, інших
територіальних одиниць, які мають статус державної автономії, або органів
самоврядування великих регіонів;
2)
вибори, які відбуваються на всій території держави;
3)
вибори, за допомогою яких обирають органи місцевого самоврядування;

4)
вибори, де питання про обрання вирішують не громадяни, а обрані ними
особи – виборці, депутати та ін.;
5)
вибори, за допомогою яких поповнюють склад палати парламенту через
дострокове вибуття окремих депутатів.
13. Регіональні вибори, це:
1)
вибори, якими формуються органи суб’єктів федерації, інших
територіальних одиниць, які мають статус державної автономії, або органів
самоврядування великих регіонів;
2)
вибори, які відбуваються на всій території держави;
3)
вибори, за допомогою яких обирають органи місцевого самоврядування;
4)
вибори, де питання про обрання вирішують не громадяни, а обрані ними
особи – виборці, депутати та ін.;
5)
вибори, за допомогою яких поповнюють склад палати парламенту через
дострокове вибуття окремих депутатів.
14. Національні вибори, це:
1)
вибори, якими формуються органи суб’єктів федерації, інших
територіальних одиниць, які мають статус державної автономії, або органів
самоврядування великих регіонів;
2)
вибори, які відбуваються на всій території держави;
3)
вибори, за допомогою яких обирають органи місцевого самоврядування;
4)
вибори, де питання про обрання вирішують не громадяни, а обрані ними
особи – виборці, депутати та ін.;
5)
вибори, за допомогою яких поповнюють склад палати парламенту через
дострокове вибуття окремих депутатів.
15. Непрямі вибори, це:
1)
вибори, якими формуються органи суб’єктів федерації, інших
територіальних одиниць, які мають статус державної автономії, або органів
самоврядування великих регіонів;
2)
вибори, які відбуваються на всій території держави;
3)
вибори, за допомогою яких обирають органи місцевого самоврядування;
4)
вибори, де питання про обрання вирішують не громадяни, а обрані ними
особи – виборці, депутати та ін.;
5)
вибори, за допомогою яких поповнюють склад палати парламенту через
дострокове вибуття окремих депутатів.
16. Часткові вибори, це:
1)
вибори, якими формуються органи суб’єктів федерації, інших
територіальних одиниць, які мають статус державної автономії, або органів
самоврядування великих регіонів;
2)
вибори, які відбуваються на всій території держави;
3)
вибори, за допомогою яких обирають органи місцевого самоврядування;
4)
вибори, де питання про обрання вирішують не громадяни, а обрані ними
особи – виборці, депутати та ін.;

5)
вибори, за допомогою яких поповнюють склад палати парламенту через
дострокове вибуття окремих депутатів.
17. Залежно від способу визначення результатів виборів (голосування)
розрізняють такі виборчі системи (у вузькому розумінні):
1)
мажоритарні;
2)
пропорційні;
3)
часткові
4)
змішані;
5)
непрямі.
18. Загальність виборчого права також може бути обмежена такими цензами:
1)
майновим, освітнім, релігійним;
2)
культурним, фінансовим;
3)
цензом статі, цензом грамотності;
4)
кримінальним, соціальним;
5)
трудовим, віковим.
19. Виділіть пункти, що належать до стадій виборчого процесу:
1)
створення виборчого законодавства;
2)
агітаційна компанія;
3)
процедура імпічменту;
4)
голосування;
5)
призначення виборів.
20. Існують такі способи висування кандидатів:
1)
самовисування;
2)
висування виборців групами;
3)
висування політичними партіями та іншими громадянськими
об’єднаннями;
4)
спадкування;
5)
призначення державними органами.
Тема 8. Законодавча влада в зарубіжних країнах.
1.Вкажіть відповідь, що відповідає вказаному визначенню: „вищий
загальнонаціональний представницький орган держави, що є носієм верховної
законодавчої влади:
1) глава держави;
2) парламент;
3) уряд;
4) законодавчий орган суб’єкта федерації.
2.3 якою концепцією повязане формування сучасного інституту парламенту:
1) верховенства права;
2) підкорення волі монарха;
3) позитивізму;
4) суспільного договору.

3.Охарактеризуйте місце парламенту у системі розподілу влади президентських
республік:
1) парламент і уряд на чолі з президентом формально незалежні один від
одного;
2) без парламентської довіри уряд працювати не може;
3) парламент здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади та глави
держави через фінансові та контрольні повноваження;
4) парламент може виразити недовіру до уряду, що має наслідком відставку
уряду.
4.Яка структура парламентів відома світовій практиці:
1) однопалатна;
2) безпалатна;
3) трьохпалатна;
4) усі відповіді є вірними.
5.Вкажіть способи формування однопалатних парламентів:
1) прямі вибори;
2) багатоступеневі вибори;
3) призначення частини складу парламенту главою держави;
4) усі відповіді є вірними.
6.Вкажіть способи формування нижніх палат двопалатних парламентів:
1) прямі вибори;
2) призначення усього складу палати главою держави;
3) делегування представників від органів виконавчої влади субєктів федерації;
4) усі відповіді є вірними.
7.Вкажіть способи формування верхніх палат двопалатних парламентів:
1) прямі вибори;
2) призначення на посади главою держави;
3) спадкування;
4) усі відповіді є вірними.
8.Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає
резервування певної кількості місць у парламенті для представництва певних
соціальних груп, релігій чи територіальних одиниць:
1) опосередковані вибори;
2) багатоступеневі вибори;
3) фіксоване представництво;
4) немає вірної відповіді.
9.Вкажіть назву конституційно-правового інституту, що передбачає
переобрання частини складу палати парламенту протягом тривалого загалом
терміну її повноважень:
1) ротація;
2) корпоративний принцип;
3) багатоступеневі вибори;

4) проміжні вибори.
10.У чому полягає зміст представництва верхньої палати парламенту:
1) є представницькою структурою всієї нації;
2) є представницькою структуру всього виборчого корпусу;
3) є представницькою структурою всіх громадян держави;
4) є представницькою структурою субєктів федерації або територіальних
одиниць та їх органів місцевого самоврядування в унітарних державах.
11. Факультативний мандат, це:
1) документ за яким депутати розглядаються як представники усього народу,
а не від своєї виборчої дільниці, він не зобов’язаний враховувати думку своїх
виборців, не передбачається відкликання депутата за ініціативою виборців;
2) документ, що передбачає можливість дострокового відкликання депутата
виборцями, якщо він не виконує їх накази;
3) принцип відповідно до якого депутати не несуть відповідальності за свої
виступи і за дії, які депутат підтримував своїм голосуванням, навіть якщо такі
дії є протиправними;
4) недоторканність парламентаря.
12. Імперативний мандат, це:
1) документ за яким депутати розглядаються як представники усього народу, а
не від своєї виборчої дільниці, він не зобов’язаний враховувати думку своїх
виборців, не передбачається відкликання депутата за ініціативою виборців;
2) документ, що передбачає можливість дострокового відкликання депутата
виборцями, якщо він не виконує їх накази;
3) принцип відповідно до якого депутати не несуть відповідальності за свої
виступи і за дії, які депутат підтримував своїм голосуванням, навіть якщо такі
дії є протиправними;
4) недоторканність парламентаря.
13. Індемнітет, це:
1) документ за яким депутати розглядаються як представники усього народу, а
не від своєї виборчої дільниці, він не зобов’язаний враховувати думку своїх
виборців, не передбачається відкликання депутата за ініціативою виборців;
2) документ, що передбачає можливість дострокового відкликання депутата
виборцями, якщо він не виконує їх накази;
3) принцип відповідно до якого депутати не несуть відповідальності за свої
виступи і за дії, які депутат підтримував своїм голосуванням, навіть якщо
такі дії є протиправними;
4) недоторканність парламентаря.
14. Депутатський імунітет, це:
1) документ за яким депутати розглядаються як представники усього народу, а
не від своєї виборчої дільниці, він не зобов’язаний враховувати думку своїх
виборців, не передбачається відкликання депутата за ініціативою виборців;

2) документ, що передбачає можливість дострокового відкликання депутата
виборцями, якщо він не виконує їх накази;
3) принцип відповідно до якого депутати не несуть відповідальності за свої
виступи і за дії, які депутат підтримував своїм голосуванням, навіть якщо такі
дії є протиправними;
4) недоторканність парламентаря.
15. Види кворуму:
1) загальний кворум і спеціальний;
2) кворум для пленарного засідання і кворум для прийняття рішень;
3) повний і частковий;
4) сесійний і обмежений.
16. Промульгація, це:
1) обговорення законопроекту;
2) обговорення проекту закону й голосування вцілому;
3) прийняття закону;
4) публічне оприлюднення закону.
17. Закон вступає в законну силу:
1) з моменту опублікування;
2) на наступний день після прийняття в парламенті;
3) згідно з терміном зазначеним в самому законі;
4) на наступний день після опублікування.
18. Види відповідальності депутатів:
1) юридична;
2) політична;
3) моральна;
4) соціальна.
19. Виділіть види сесій:
1) чергова і позачергова;
2) попередня і наступні;
3) перша і надзвичайна;
4) звичайна і особлива.
20. Стадії законодавчого процесу:
1) внесення і прийняття законопроекту;
2) подання і затвердження законопроету;
3) обговорення і промульгація законопроекту;
4) призначення до обговорення і затвердження законопроекту.
Тема 9. Конституційно-правовий статус глави держави в зарубіжних країнах.
1.Вкажіть конституційно-правовий інститут, якому відповідає наступне
визначення: „вищий орган державної влади вища посадова особа, що формально
займає вище місце в ієрархії державних інститутів і здійснює верховне

представництво країни у внутріполітичному житті та у відносинах з іншими
державами:
1) парламент;
2) уряд;
3) глава держави;
4) представницький орган.
2.Охарактеризуйте місце глави держави у системі розподілу державної влади:
глава держави може:
1) бути невідємною складовою законодавчої гілки влади;
2) носієм виконавчої влади;
3) бути виведеним поза гілки державної влади;
4) усі відповіді вірні.
3.Вкажіть країни, у яких глава держави є невідємною складовою законодавчої
гілки влади:
1) США;
2) ФРН;
3) Великобританія;
4) Японія.
4.Вкажіть країни, у яких глава держави є одноособовим носієм виконавчої
влади:
1) США;
2) Великобританія;
3) Польща;
4) Росія.
5.Вкажіть країни, у яких глава держави зосереджує у своїх руках законодавчу,
виконавчу і судову владу:
1) США;
2) Великобританія;
3) Саудівська Аравія;
4) Польща.
6.Вкажіть юридичні форми одноособового глави держави:
1) президент;
2) парламент;
3) регентська рада;
4) Прем’єр-міністр.
7.Вкажіть юридичні форми колегіального глави держави:
1) президент;
2) виборний монарх;
3) реґент;
4) президія вищого представницького органу.
8.Вкажіть особливості інституту глави держави в країнах – членах Британської
Співдружності Канада, Австралія, Нова Зеландія:

1) главою держави в цих країнах є виборний президент;
2) главою держави у цих країнах є виборний монарх;
3) формально главою держави є Британський монарх;
4) інституту глави держави у цих країнах немає.
9.Регентська рада – це
1) вищий представницький орган держави;
2) загальнонаціональний орган законодавчої влади;
3) різновид колегіального глави держави;
4) спадкоємець монарха.
10.Генерал губернатор – це:
1) глава уряду;
2) глава парламенту;
3) особа, що виконує функції глави держави від імені Британського монарха в
країнах – членах Британської Співдружності;
4) глава нижньої палати парламенту.
11. Узурпатор:
1) особа, що владарює безстроково, отримує владу і титул за спадком;
2) особа, що владарює внаслідок прямої або опосередкованої народної довіри та
відповідальна перед народом;
3) особа, що владарює без правових підстав, не маючи ні царського походження,
ні мандата виборців, або захопивши владу відмовляється залишити свою
посаду по закінченню відповідного строку;
4) це посадова особа або державний орган, який займає одне з вищих місць в
системі державних інститутів влади.
12. Монарх:
1) особа, що владарює безстроково, отримує владу і титул за спадком;
2) особа, що владарює внаслідок прямої або опосередкованої народної довіри та
відповідальна перед народом;
3) особа, що владарює без правових підстав, не маючи ні царського походження,
ні мандата виборців, або захопивши владу відмовляється залишити свою
посаду по закінченню відповідного строку;
4) це посадова особа або державний орган, який займає одне з вищих місць в
системі державних інститутів влади.
13. Президент:
1) особа, що владарює безстроково, отримує владу і титул за спадком;
2) особа, що владарює внаслідок прямої або опосередкованої народної довіри
та відповідальна перед народом;
3) особа, що владарює без правових підстав, не маючи ні царського
походження, ні мандата виборців, або захопивши владу відмовляється
залишити свою посаду по закінченню відповідного строку;
4) це посадова особа або державний орган, який займає одне з вищих місць в
системі державних інститутів влади.

14. Отримання престолу за салічною системою престолонаслідування полягає у
тому, що:
1) трон передається виключно по чоловічій лінії за правом первородства ;
2) трон передається як по чоловічій так і по жіночій лінії, але жінка наслідує
тільки якщо у монарха немає сина (тобто молодший брат має перевагу над
старшою сестрою);
3) трон наслідує перша дитина монарха – син або донька ―на рівних‖;
4) жінка наслідує трон тільки при умові відсутності спадкоємців – чоловіків у
роду (племінників, двоюрідних та троюрідних братів).
15.
Отримання
престолу
за
сучасною
кастильською
системою
престолонаслідування полягає у тому, що:
1) трон передається виключно по чоловічій лінії за правом первородства ;
2) трон передається як по чоловічій так і по жіночій лінії, але жінка наслідує
тільки якщо у монарха немає сина (тобто молодший брат має перевагу над
старшою сестрою);
3) трон наслідує перша дитина монарха – син або донька ―на рівних‖;
4) жінка наслідує трон тільки при умові відсутності спадкоємців – чоловіків у
роду (племінників, двоюрідних та троюрідних братів).
16. Отримання престолу за габсбурською системою престолонаслідування
полягає у тому, що:
1) трон передається виключно по чоловічій лінії за правом первородства ;
2) трон передається як по чоловічій так і по жіночій лінії, але жінка наслідує
тільки якщо у монарха немає сина (тобто молодший брат має перевагу над
старшою сестрою);
3) трон наслідує перша дитина монарха – син або донька ―на рівних‖;
4) жінка наслідує трон тільки при умові відсутності спадкоємців – чоловіків у
роду (племінників, двоюрідних та троюрідних братів).
17. В яких країнах престолонаслідування проходить за салічною системою?
1) Бельгія;
2) Великобританія;
3) Японія;
4) Іспанія.
18. В яких країнах престолонаслідування проходить за Сучасною кастильською
системою?
1) Бельгія;
2) Великобританія;
3) Норвегія;
4) Швеція.
19. В яких країнах престолонаслідування проходить за традиційно
кастильською системою?
1) Іспанія;
2) Нідерланди;

3) Швеція;
4) Японія.
20. До представницьких функцій глави держави належать:
1) уособлення основних прав та обов'язків держави;
2) оголошення війни та заключення миру;
3) офіційно представляє державу у зовнішніх відносинах і не потребує
спеціального на те уповноваження;
4) керування адміністративним апаратом та Збройними силами.
Тема 10. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в зарубіжних
країнах.
1. Уряд – це :
1) колегіальний орган державної влади загальної компетенції, який здійснює
керівництво поточним управлінням країною згідно із законодавством
2) одноосібний орган державної влади загальної компетенції, який здійснює
керівництво поточним управлінням країною згідно із законодавством
3) колегіальний орган державної влади спеціальної компетенції, який здійснює
керівництво поточним управлінням країною згідно із законодавством і приймає
закони
4) колегіальний орган державної влади загальної компетенції, який здійснює
законотворчу діяльність.
2. У яких державах уряд виконує керівництво поточним управлінням країною?
1) дуалістичні монархії;
2) президентські республіки;
3) парламентські республіки;
4) абсолютні монархії.
3. Виконавча діяльність:
1) представляє собою засновану на законах оперативну, повсякденну реалізацію
державними організаціями завдань та функцій держави у сфері розвитку
економіки, культури, соціального забезпечення та охорони здоров’я,
транспорту та зв’язку, охорони громадського порядку тощо;
2) діяльність держави по виконанню зобов'язань за міжнародними договорами;
3) діяльність по виконанню завдань поставлених парламентом держави
підлеглими йому органами і посадовими особами;
4) діяльність державних органів по прийняттю нормативно-правових актів у
сфері розвитку економіки, культури, соціального забезпечення та охорони
здоров’я, транспорту та зв’язку, охорони громадського порядку тощо.
4. Офіційна назва уряду Китаю:
1) Рада міністрів;
2) Державна рада;
3) Федеральна рада;
4) Федеральний уряд.

5. Офіційна назва уряду Франції:
1) Рада міністрів;
2) Державна рада;
3) Федеральна рада;
4) Федеральний уряд.
6. Офіційна назва уряду Німеччини:
1) Рада міністрів;
2) Державна рада;
3) Федеральна рада;
4) Федеральний уряд.
7. Офіційна назва уряду Швейцарії:
1) Рада міністрів;
2) Державна рада;
3) Федеральна рада;
4) Федеральний уряд.
8. Державні міністри, це:
1) посадовці, що входять до уряду іза рангом можуть бути вищі за звичайного
міністра або мати нижчий статус;
2) посадовці, що можуть займати посаду замміністра або відповідають за певну
ділянку роботи у департаменті. Інколи призначаються при прем’єр-міністрі
або президенті;
3) посадовці, основним завданням яких є забезпечення взаємозв’язку уряду із
парламентом;
4) посадовці, що очолюють органи виконавчої влади на місцях;
5) посадовці, що не очолюють відомства, але на засіданнях уряду мають право
вирішального голосу, іноді виконують окремі доручення глави уряду,
координують роботу групи міністрів.
9. Статс-секретарі:
1) посадовці, що входять до уряду іза рангом можуть бути вищі за звичайного
міністра або мати нижчий статус;
2) посадовці, що можуть займати посаду замміністра або відповідають за
певну ділянку роботи у департаменті. Інколи призначаються при прем’єрміністрі або президенті;
3) посадовці, основним завданням яких є забезпечення взаємозв’язку уряду із
парламентом;
4) посадовці, що очолюють органи виконавчої влади на місцях;
5) посадовці, що не очолюють відомства, але на засіданнях уряду мають право
вирішального голосу, іноді виконують окремі доручення глави уряду,
координують роботу групи міністрів.
10. Парламентські секретарі:
1) посадовці, що входять до уряду іза рангом можуть бути вищі за звичайного
міністра або мати нижчий статус;

2) посадовці, що можуть займати посаду замміністра або відповідають за певну
ділянку роботи у департаменті. Інколи призначаються при прем’єр-міністрі
або президенті;
3) посадовці, основним завданням яких є забезпечення взаємозв’язку уряду із
парламентом;
4) посадовці, що очолюють органи виконавчої влади на місцях;
5) посадовці, що не очолюють відомства, але на засіданнях уряду мають право
вирішального голосу, іноді виконують окремі доручення глави уряду,
координують роботу групи міністрів.
11. Представники нижчестоящих адміністрацій, що можуть входити до складу
уряду, це:
1) посадовці, що входять до уряду іза рангом можуть бути вищі за звичайного
міністра або мати нижчий статус;
2) посадовці, що можуть займати посаду замміністра або відповідають за певну
ділянку роботи у департаменті. Інколи призначаються при прем’єр-міністрі
або президенті;
3) посадовці, основним завданням яких є забезпечення взаємозв’язку уряду із
парламентом;
4) посадовці, що очолюють органи виконавчої влади на місцях;
5) посадовці, що не очолюють відомства, але на засіданнях уряду мають право
вирішального голосу, іноді виконують окремі доручення глави уряду,
координують роботу групи міністрів.
12. Міністри без портфелів :
1) посадовці, що входять до уряду іза рангом можуть бути вищі за звичайного
міністра або мати нижчий статус;
2) посадовці, що можуть займати посаду замміністра або відповідають за певну
ділянку роботи у департаменті. Інколи призначаються при прем’єр-міністрі
або президенті;
3) посадовці, основним завданням яких є забезпечення взаємозв’язку уряду із
парламентом;
4) посадовці, що очолюють органи виконавчої влади на місцях;
5) посадовці, що не очолюють відомства, але на засіданнях уряду мають право
вирішального голосу, іноді виконують окремі доручення глави уряду,
координують роботу групи міністрів.
13.
На який строк, як правило, призначається уряд у президентських
республіках?
1) 4 роки;
2) уряд призначається на строк повноважень голови виконавчої влади —
президента;
3) уряд залишається при владі доти, доки користується підтримкою
парламенту. Зміна глави уряду тягне за собою створення нового уряду;
4) 5 років.

14. На який строк, як правило, призначається уряд у парламентських
республіках?
1) 4 роки;
2) уряд призначається на строк повноважень голови виконавчої влади —
президента;
3) уряд залишається при владі доти, доки користується підтримкою
парламенту. Зміна глави уряду тягне за собою створення нового уряду;
4) 5 років.
15. У федеративних державах виконавчу владу в суб’єктах федерації
виконують:
1) голови суб'єктів федерації;
2) голови верхніх палат парламентів;
3) голови нижніх палат парламентів;
4) лідери коаліцій.
16. У федеративних державах місцеві уряди формуються:
1) головою держави;
2) головою уряду;
3) головою судової адміністрації;
4) законодавчими зборами суб’єктів федерації.
17. За політичним складом уряди поділяються на:
1) однопартійні і безпартійні;
2) багатопартійні і позапартійні;
3) радикальні і ліберальні;
4) коаліційні й уряди меншості.
18. Види відповідальності уряду:
1) юридична;
2) соціальна;
3) політологічна;
4) політична.
19. Способи формування уряду:
1) парламентський;
2) позапарламентський;
3) змішаний;
4) сеньйоральний.
20. У яких державах уряд виконує дорадчі функції при голові держави?
1) дуалістичні монархії;
2) президентські республіки;
3) парламентські республіки;
4) абсолютні монархії.
Тема 11. Конституційно-правовий статус органів судової влади в
зарубіжних країнах.

1. Судова влада – це:
1)правова діяльність органів державної влади, наділених виключними
повноваженнями щодо здійснення правосуддя;
2)реалізація завдань та функцій держави шляхом здійснення правосуддя усіма
ланками національної судової системи певної країни;
3)система

судів,

які

покликані

здійснювати

юрисдикційну

діяльність

(правосуддя), тобто ухвалювати правові рішення щодо спірних та конфліктних
питань у різноманітних сферах суспільного життя;
4)реалізація завдань та функцій держави шляхом керівництва поточним
управлінням країною згідно із законодавством.
2. Судова діяльність – це:
1)правова діяльність

органів

державної

влади,

наділених

виключними

повноваженнями щодо здійснення правосуддя;
2)реалізація завдань та функцій держави шляхом здійснення правосуддя усіма
ланками національної судової системи певної країни;
3)система

судів,

які

покликані

здійснювати

юрисдикційну

діяльність

(правосуддя), тобто ухвалювати правові рішення щодо спірних та конфліктних
питань у різноманітних сферах суспільного життя;
4)реалізація завдань та функцій держави шляхом керівництва поточним
управлінням країною згідно із законодавством.
3. Юстиція – це:
1)правова діяльність

органів

державної

влади,

наділених

виключними

повноваженнями щодо здійснення правосуддя;
2)реалізація завдань та функцій держави шляхом здійснення правосуддя усіма
ланками національної судової системи певної країни;
3)система

судів,

які

покликані

здійснювати

юрисдикційну

діяльність

(правосуддя), тобто ухвалювати правові рішення щодо спірних та конфліктних
питань у різноманітних сферах суспільного життя;

4)реалізація завдань та функцій держави шляхом керівництва поточним
управлінням країною згідно із законодавством.
4. Яка модель судової системи у Франції?
1)англосаксонська;
2)романо-германська;
3)мусульманська;
4)соціалістична.
5. Яка з цих країн має романо-германську систему права?
1)США;
2)Канада;
3)Північна Ірландія;
4)Португалія.
6. Соціальна роль судової влади полягає у:
1) аполітичності суду;
2) забезпеченні верховенства права при вирішенні спірних питань;
3) забезпечення змаальності сторін;
4) забезпеченні недоторканності суддів.
7. В чому полягає принцип відкритості та гласності правосуддя?
1)полягає в тому, що справа буде розглядатися в тому суді, який заздалегідь
визначений правовими нормами про підсудність;
2)цей принцип означає, що сторони в судовому процесі рівноправні у процедурі
доказування, мають рівні можливості для відстоювання своїх правових позицій;
3)застосовується з метою можливості дослідження усіх обставин справи,
з’ясування позицій усіх учасників процесу;
4)судові засідання відкриті для публіки та ЗМІ, крім випадків коли законом
передбачений закритий розгляд справи, але рішення суду оголошується завжди
публічно.
8. З якою метою застосовується принцип усного характеру судового процесу?

1)полягає в тому, що справа буде розглядатися в тому суді, який заздалегідь
визначений правовими нормами про підсудність;
2)цей принцип означає, що сторони в судовому процесі рівноправні у процедурі
доказування, мають рівні можливості для відстоювання своїх правових позицій;
3)застосовується з метою можливості дослідження усіх обставин справи,
з’ясування позицій усіх учасників процесу;
4)судові засідання відкриті для публіки та ЗМІ, крім випадків коли законом
передбачений закритий розгляд справи, але рішення суду оголошується завжди
публічно.
9. В чому полягає принцип змагальності правосуддя?
1)полягає в тому, що справа буде розглядатися в тому суді, який заздалегідь
визначений правовими нормами про підсудність;
2)цей принцип означає, що сторони в судовому процесі рівноправні у процедурі
доказування, мають рівні можливості для відстоювання своїх правових
позицій;
3)застосовується з метою можливості дослідження усіх обставин справи,
з’ясування позицій усіх учасників процесу;
4)судові засідання відкриті для публіки та ЗМІ, крім випадків коли законом
передбачений закритий розгляд справи, але рішення суду оголошується завжди
публічно.
10. В чому полягає принцип гарантії підсудності?
1) полягає в тому, що справа буде розглядатися в тому суді, який заздалегідь
визначений правовими нормами про підсудність;
2)цей принцип означає, що сторони в судовому процесі рівноправні у процедурі
доказування, мають рівні можливості для відстоювання своїх правових позицій;
3)застосовується з метою можливості дослідження усіх обставин справи,
з’ясування позицій усіх учасників процесу;
4)судові засідання відкриті для публіки та ЗМІ, крім випадків коли законом

передбачений закритий розгляд справи, але рішення суду оголошується завжди
публічно.
11. Скільки суддів входить до Конституційного суду Іспанії?
1) 9;
2) 11;
3) 12;
4) 15.
12. Скільки суддів входить до Конституційного суду Італії?
1) 9;
2) 11;
3) 12;
4) 15.
13. Скільки суддів входить до Особливого вищого суду Греції?
1) 9;
2) 11;
3) 12;
4) 15.
14. Хто призначає голову Конституційної ради Франції?
Президент;
Прем'єр міністр;
Вища кваліфікаційна комісія суддів;
Парламент.
15. Скільки членів входить до Конституційної ради Франції?
9;
11;
12;
15.
16.Відмінність

конституційного

суду

від

конституційної

ради

як

спеціалізованого органу конституційної юстиції полягає у тому, що:
1)у конституційному суді змагальність фактично відсутня й має умовний
характер;
2)конституційному суду притаманна змагальність та гласність;
3)конституційному суду притаманна підлеглість вищому суду загальної
юрисдикції;
4)рішення конституційного суду може відмінити глава держави.
17. Особа, яка займає посаду судді зазвичай не може:
1) працювати за сумісництвом;
2)бути членом політичної партії;
займатись творчою діяльністю;
виїжджати за межі країни.
18. Способи формування органів конституційної юстиції:
1)президентський;
2)урядовий;
3)парламентський;
4)змішаний.
19. Характеристики англо-саксонської система права:
1)формальне невизнання судового прецеденту як джерела права;
2)визнання правотворчої ролі суду й судового прецеденту як джерела права;
3)притаманне використання касаційної і ревізійної форм оскарження рішень
суду поряд із апеляційною формою;
4)виключно апеляційна форма оскарження судових рішень.
20.Характеристики романо-германської система права:
1)формальне невизнання судового прецеденту як джерела права;
2)визнання правотворчої ролі суду й судового прецеденту як джерела права;
3)притаманне використання касаційної і ревізійної форм оскарження рішень
суду поряд із апеляційною формою;

4)виключно апеляційна форма оскарження судових рішень.
Тема 12. Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах.
1. Система управління місцевими органами, що здійснюється спеціальними
виборними органами, що безпосередньо представляють населення тієї або іншої
адміністративно-територіальної одиниці даної країни, – це:
уряд;
парламент
глава держави;
політична партія;
місцеве або муніципальне самоврядування.
2. Система місцевого самоврядування, що не передбачає призначення з центру
чиновників на місця для контролю за діями муніципальних органів, – це:
англосаксонська;
романо-германська (континентальна);
радянська;
іберійська;
всі перераховані.
3.

Система місцевого самоврядування, що характеризується поєднанням

місцевого
самоврядування з місцевим управлінням, де має місце поєднання виборності та
призначення місцевих органів – це:
англосаксонська;
романо-германська (континентальна);
радянська;
іберійська;
всі перераховані.
4. При якій моделі місцевого самоврядування представницькі органи, вибрані

населенням, є органами державної влади:
англосаксонська;
романо-германська (континентальна);
радянська;
іберійська;
всі перераховані.
6. Який вид адміністративно-територіального поділу держави у Польщі?
1) дволанцюговий;
2)триланцюговий;
3)чотирьохланцюговий;
4)п'ятиланцюговий.
7.

У якій з цих країн губернатор обирається населенням на строк дії

повноважень президента?
Франція;
США;
Італія;
Іспанія.
8.Який вид адміністративно-територіального поділу держави у Франції?
1) дволанцюговий;
2)триланцюговий;
3)чотирьохланцюговий;
4)п'ятиланцюговий.
9. Що з перерахованого не входить у компетенцію місцевого самоврядування:
охорона здоров’я;
пожежна охорона;
комунальні послуги;
питання війни та миру;
суспільні роботи.

10.

Що

з

перерахованого

не

є

джерелом

фінансування

місцевого

самоврядування:
місцеві та непрямі податки,
експортно-імпортні операції;
компенсації та мита;
штрафні санкції;
прибутки від муніципальних підприємств.
11. Регулювання адміністративно-територіального устрою

в унітарних

державах здійснюється:
центральними органами влади;
президентом;
суб’єктами федерації, хоча загальні принципи організації регулюються
загальнофедеративною конституцією;
судом конституційної юрисдикції.
12. Регулювання адміністративно-територіального устрою

в федеративних

державах здійснюється:
центральними органами влади;
президентом;
суб’єктами федерації, хоча загальні принципи організації регулюються
загальнофедеративною конституцією;
судом конституційної юрисдикції.
13.

Строк

повноважень

депутатського

корпусу

органів

місцевого

корпусу

органів

місцевого

самоврядування у Великобританії становить:
3 роки;
4 роки;
5 років;
6 років.
14.

Строк

повноважень

депутатського

самоврядування у Італії становить:
3 роки;
4 роки;
5 років;
6 років.
15.

Строк

повноважень

депутатського

корпусу

органів

місцевого

самоврядування у Франції становить:
3 роки;
4 роки;
5 років;
6 років.
16. Управлінська діяльність у місцевій територіальній одиниці, здійснювана
центральною владою або адміністрацією вищого територіального рівня
управління, – це:
місцеве самоврядування;
місцеве управління;
конституційний контроль;
конституційний нагляд;
державне управління.
17.

Способи

висування

кандидатів

до

виборних

органів

місцевого

самоврядування:
за партійним списком;
як незалежний кандидат;
шляхом подання петиції з певною кількістю підписів виборців виборчого
округу;
вибори проводяться зі списку кандидатів, що затверджується головою уряду.
18. Основні форми діяльностіорганів місцевого самоврядування:
чергові сесії;

позачергові сесії;
звичайні сесії;
надзвичайні сесії.
19. Назвіть основні нормативно-правові акти про місцеве самоврядування у
світі.
Європейська хартія місцевого самоврядування;
Брюсельський протокол про місцеве самоврядування;
Дублінська всесвітня хартія місцевого самоврядування;
Всесвітня Декларація місцевого самоврядування.
20.

Міжнародна

організаціїя«Об’єднані

міста

і

органи

місцевого

самоврядування» утворилась в результаті злиття таких організацій:
Міжнародна Асоціація місцевого самоврядування;
Міжнародний Союз місцевих влад;
Всесвітня Федерація споріднених міст;
Європейська Федерація муніципального партнерства.
Тема 13. Конституційне регулювання зовнішньої політики зарубіжних країн
1. Коли було підписано Північноатлантичний договір?
а) 4 квітня 1939 р.;
б) 4 квітня 1947 р.;
в) 4 квітня 1949 р.;
г) 4 квітня 2000 р.;
2.26 червня 1945 року в Сан-Франциско був підписаний:
а) Статут НАТО;
б) Статут ГУААМ;
в) Статут ООН;
г) Статут ЄС.
3.Маастрихтським договором було засновано:

а) НАТО;
б) ГУААМ;
в) ООН;
г) ЄС.
4. Політична доктрина, в якій було визначено довготривалі цілі зовнішньої
політики США:
а) доктрина Монро;
б) доктрина Трумена;
в) доктрина Даллеса;
г) доктрина Буша.
5.Одним з найважливішихзасобів ведення зовнішньої політики є:
а) дипломатія;
б) медіація;
в) октроювання;
г) оптація.
6. Де проводить свої засідання Рада Безпеки ООН?
Нью-Йорк;
Гаага;
Відень;
Брюссель.
7. Де розташований Міжнародний Суд ООН?
Нью-Йорк;
Гаага;
Відень;
Брюссель.
8. Де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО?
Мадрид;
Гаага;

Париж;
Брюссель.
9. Штаб-квартира НАТО знаходиться у місті:
Нью-Йорк;
Гаага;
Відень;
Брюссель.
10. Декларованою метою, зазначеною в підписаному договорі, НАТО є:
об'єднання зусиль для колективної оборони, збереження миру та безпеки в
Північноатлантичному регіоні;
військовий нагляд за північною атлантикою;
боротьба з Радянським Союзом та іншими країнами комуністичного блоку;
підтримка політики США в європейському регіоні.
11. Парламенти, згідно з конституціями більшості сучасних держав, беруть
участь у здійснені зовнішньої політики шляхом:
виданням ноти схваллення чи протесту;
прийняття резолюцій схвалення чи несхвалення доповіді міністра закордонних
справ і повідомлень інших державних органів, свого комітету закордонних
справ, звітам парламентських делегацій;
підписання міжнародних угод;
проведення зустрічей іноземними партнерами.
12. У більшості держав міжнародні договори ратифікуються:
урядом;
Президентом;
парламентом або однією з його палат;
міністром закордонних справ.
13. Формою зовнішньополітичної діяльності уряду є:
ноти уряду;

направлення та прийняття урядових делегацій;
переговори, підписання і затвердження міжнародних угод;
все вище перераховане.
14. Найстаріша діюча міжнародна неурядова організація:
Ліга націй;
Антанта;
ЕКОСОР;
Міжпарламентський союз.
15. Уряди, беруть участь у здійснені зовнішньої політики шляхом:
як вищий виконавчий колегіальний орган державного управління здійснює
загальне політичне і оперативне керівництво зовнішніми зносинами держави;
завданням уряду є лише ратифікація міжнародних договорів;
завданням уряду є лише створення закордонних представництв держави;
завданням уряду є лише ведення перговорів.
16. Відомство закордонних справ, як правило, складається з трьох груп,
управлінь та відділів. Це територіальні управління, адміністративні підрозділи і:
консульства;
посольства;
функціональні управління (управління міжнародних договорів, Консульське
управління, правових питань державних кордонів тощо);
представництва.
17. Декларованою метою діяльності ООН є:
підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки;
боротьба з голодом і бідністю;
об'єднання всіх держав світу під одним керівництвом і недопущення глобальних
воєн;
розвиток співробітництва між державами світу.
18. Робочими мовами Секретаріату ООН є:

китайська;
англійська;
французька;
німецька.
19. Кожна держава визначає свою зовнішню політику і в тій чи іншій формі
закріплює її основні принципи в Основному законі (Конституції). Серед цих
принципів слід назвати наступні:
1) національна незалежність і пріоритет прав людини;
2) самовизначення народів і невтручання у внутрішні справи інших держав;
3) рівність між державами і відмова від державного тероризму та принцип
мирного врегулювання конфліктів;
4) фінансова незалежність.
20. На зовнішню політику держав суттєво впливають також суб’єктивні
ідеологічні чинники:
1)революційні політичні доктрини;
2)тероризм;
3) консервативні політичні доктрини;
4)анархізм.
Тема 14.Особливості конституційного права держав-членів Європейського
Союзу.
1. До органів виконавчої влади ЄС належить:
Європейська комісія;
Рада ЄС;
Європейський парламент;
Суд ЄС.
2. До органів законодавчої влади ЄС належить:
Європейська комісія;

Рада ЄС;
Європейський парламент;
Суд ЄС.
3. У Європейському парламенті:
350 членів;
400 членів;
450 членів;
750 членів.
4. Який строк повноважень представників Рахункової палати ЄС?
3 роки;
4 роки;
5 років;
6 років.
5. Скільки країн входить в ЄС?
6;
9;
20;
28.
6. Де знаходиться центральна контора Європейського центрального банку:
у Відні;
у Осло;
у Парижі;
у Франкфурті-на-Майні.
7. Яка мета створення Рахункової палати ЄС?
проведення аудиторської перевірки бюджету ЄС і його інститутів;
проведення аудиторської перевірки держав членів ЄС;
проведення аудиторської перевірки держав кандидатів у члени ЄС;
проведення фінансового розслідування в разі звинувачення членів ЄС.

8. В якому році біла підписана Хартія Європейського Союзу про права людини?
1991;
1995;
2000;
2002.
9. Принцип верховенства (пріоритету) права Співтовариства встановлює, що:
будь-яка норма права Співтовариства, незалежно від того, міститься вона в
установчому договорі чи законодавчих актах інститутів ЄС, має вищу
юридичну силу щодо будь-якої норми національного права, навіть якщо вона
закріплена у конституції;
будь-яка норма права Співтовариства, незалежно від того, міститься вона в
установчому договорі чи законодавчих актах інститутів ЄС, має вищу
юридичну силу щодо будь-якої норми національного права, окрім норм
закріплених у конституції;
будь-яка норма права Співтовариства, тільки якщо вона міститься в
законодавчих актах інститутів ЄС, має вищу юридичну силу щодо будь-якої
норми національного права, навіть якщо вона закріплена у конституції;
будь-яка норма права Співтовариства, тільки якщо вона міститься в
законодавчих актах інститутів ЄС, має вищу юридичну силу щодо будь-якої
норми національного права, окрім норм закріплених у конституції.
10. Принцип прямої дії права Співтовариства полягає в тому, що:
права приватних осіб, встановлені нормами права Співтовариства, що мають
пряму дію, можуть захищатися тільки Європейським судом;
права приватних осіб, встановлені нормами права Співтовариства, що мають
пряму дію, можуть захищатися тільки Європейською Комісією;
права приватних осіб, встановлені нормами права Співтовариства, що мають
пряму дію, можуть захищатися тільки Європейським Парламентом;
права приватних осіб, встановлені нормами права Співтовариства, що мають

пряму дію, можуть захищатися безпосередньо національними судами.
11. В якому місті знаходиться офіційна резиденція Європейського омбудсмена?
Цюріх;
Женева;
Страсбург;
Брюссель.
12. Строк дії повноважень Європейського омбудсмена:
3 роки;
4 роки;
5 років;
10 років.
13. Хто призначає Європейського омбудсмена?
Європейська комісія;
Європейський парламент;
Європейський Суд;
Рада Європи.
14. Строк дії повноважень Європейського парламенту:
3 роки;
4 роки;
5 років;
10 років.
15. Європейський парламент обирається:
голосуванням членів Ради Європи;
голосуванням членів Європейської Комісії;
спільним голосуванням членів Ради Європи і Європейської Комісії;
прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу.
16. В якому місті знаходиться резиденція Рахункової палати ЄС?
Цюріх;

Женева;
Люксембург;
Брюссель.
17. Європейський парламент засідає у:
Брюсселі;
Парижі;
Стразбурзі;
Гаазі.
18. Ким була підписана і проголошена після прийняття Хартія Європейського
Союзу про права людини?
керівником Європейського парламенту;
керівником Ради Союзу;
керівником Європейської Комісії;
керівником Європейського Суду.
19. Виділіть електоралні права громадян ЄС.
кожен громадянин Союзу, що постійно проживає на території держави–члена
ЄС, громадянином якої він не є, має право на тих самих умовах, що й громадяни
цієї держави, брати пасивну й активну участь у муніципальних виборах такої
держави-члена;
кожен громадянин Союзу має право звернутись до Європейського омбудсмена з
а захистом своїх прав;
кожен громадянин Союзу має право звернутись до Європаламенту по справі, що
стосується його особисто;
кожен громадянин Союзу, що постійно проживає на території держави–члена
ЄС, громадянином якої він не є, має право на тих самих умовах, що й громадяни
цієї держави, брати пасивну й активну участь у виборах до Європейського
Парламенту.
20. Європейський Союз утворився шляхом злиття таких міжнародних

організацій:
Європейське співтовариство з вугілля та сталі;
Європейськи банк реконструкції і розвитку;
Європейське економічне співтовариство;
Європейське співтовариство з атомної енергії.
Змістовий модуль ІІ. Особлива частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
Тема 15. Основи державного (конституційного) права Сполучених Штатів
Америки.
1.Згідно з Конституцією США 1787 р. всі встановлені Конституцією
повноваження законодавчої влади належать:
Конгресові Сполучених Штатів;
Палаті Сенаторів Сполучених Штатів;
Верховному Суду Сполучених Штатів;
Президентові Сполучених Штатів.
2.Згідно з Конституцією США 1787 р. Конгрес Сполучених Штатів складається
з:
Сенату і палати Лордів;
Сенату і Палати представників;
Нижньої і Верхньої палат;
Палати сенаторів і Палати представників.
3.Вкажіть відповідь, у якій правильно зазначено, ким, згідно з Конституцією
США 1787 р., здійснюється виконавча влада:
Віце-Президентом Сполучених Штатів Америки;
Сенаторами Верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки;
Конгресом Сполучених Штатів Америки;

Президентом Сполучених Штатів Америки.
4. Який строк повноважень Президента США?
3 роки;
4 роки;
5 років;
6 років.
5.Згідно з Конституцією США 1787 р., cудова влада Сполучених Штатів
здійснюється:
Судами загальної юрисдикції;
Судами, які створені на момент прийняття Конституції Сполучених Штатів
Америки;
Лише Верховним Судом Сполучених Штатів Америки;
Верховним Судом і тими нижчими судами, які будуть час від часу
створюватись Конгресом.
6.Вкажіть номер відповіді, у якій правильно відображено зміст положень
Конституції США 1787 р. про судову владу:
Судова влада поширюється на справи про імпічмент, що виникають на основі
Конституції;
Судова влада поширюється лише на справи, що виникають на основі законів
Сполучених Штатів;
Судова влада поширюється на всі справи, які вирішуються за законом і правом
справедливості, що виникають на основі цієї Конституції;
Судова влада поширюється лише на спори між штатом чи його громадянами та
іноземними державами, громадянами чи підлеглими.
7. Хто є головнокомандувачем армії і флоту США?
Міністр оборони;
Віце-Президент;
Президент;

Начальник штабів армії і флоту.
8. Скільки разів обирався Президентом Франклін Делано Рузвельт?
1) 2;
2) 3;
3) 4;
4) 5.
9.Вкажіть відповідь, у якій правильно відображено порядок внесення поправок
до Конституції США 1787 р.:
Конгрес вносить поправки до Конституції США 1787 р., якщо це визнають за
необхідне дві третини членів Сенату;
Конгрес вносить поправки до Конституції США 1787 р., якщо це визнають за
необхідне дві третини членів обох Палат Конгресу;
Конгрес вносить поправки до Конституції США 1787 р., якщо це визнають за
необхідне дві третини членів Палати представників а також буде підтримано
більшістю членів Сенату;
Поправки до Конституції США 1787 р. вносяться лише Конвентом, який
скликається у передбаченому Конституцією порядку.
10.У якій відповіді правильно вказано посадову особу, що відповідно до
положень Конституції США 1787 р. очолює Сенат?
Голова Конгресу Сполучених Штатів Америки;
Президент Сполучених Штатів Америки;
Обраний з числа сенаторів, шляхом таємного голосування;
Найстарший сенатор за віком;
Віце-Президент Сполучених Штатів.
11.Відповідно до другої поправки Конституції США право народу носити та
зберігати зброю:
обмежується;
надається органами внутрішніх справ у порядку визначеним законом

не обмежується;
не обмежується під час воєнного чи надзвичайного стану;
не обмежується за умови досягнення громадянином 30 річного віку.
12.Вкажіть, в який строк закінчуються повноваження Президента і ВіцеПрезидента США:
рівно через чотири роки після дня проведення виборів;
рівно через п’ять років після складення присяги на вірність американському
народу;
опівдні двадцятого січня того року, в який ці повноваження повинні
закінчуватись;
рівно через чотири роки після складення присяги на вірність американському
народу;
опівдні третього січня того року, в який ці повноваження повинні закінчуватись.
13. Одним із правових засобів впливу Президента на Конгрес є:
право вето на законопроекти;
право відправляти закон на доопрацювання необмежену кількість раз;
право вносити поправки до закону без згоди Конгресу;
право відправляти законопроект на розгляд Верховного суду.
14. Вкажіть відповідь, у якій правильно вказано положення Конституції США,
що визначають порядок проведення виборів Президента Сполучених Штатів
Америки:
Вибори Президента Сполучених Штатів Америки проводяться раз у п’ять років;
Вибори

Президента

Сполучених

Штатів

Америки,

Віце-Президента

Сполучених Штатів Америки, який обирається на такий самий строк,
проводяться одночасно та за однаковими процедурами;
Вибори Президента Сполучених Штатів Америки, Віце-Президента Сполучених
Штатів Америки є прямими;
Вибори Президента Сполучених Штатів Америки є прямими, а для проведення

виборів Віце-Президента Сполучених Штатів Америки обираються виборщики.
15. У якій відповіді правильно наведено положення Конституції США 1787 р.,
що гарантує законність публічних актів, офіційних документів і судових рішень
кожного штату:
Конгрес може через загальні закони встановлювати способи перевірки таких
актів, документів і судових рішень, а також їх сили;
офіційні документи, публічні акти та судові рішення реєструються у
встановленому законом порядку;
кожним штатом повинна встановлюватись особлива процедура прийняття
публічних актів, офіційних документів і судових рішень;
Конгрес може перевіряти офіційні акти, документи і судові рішення, а також їх
силу.
16. Вкажіть номер відповіді, що вірно заповнює пропуск у нижченаведеному
положенні Конституції США 1787 р.: «У кожному штаті повинні користуватись
повагою і повною довірою публічні акти, офіційні документи і _____________
усякого іншого штату».
Акти Сенаторів;
Судові рішення;
Акти вищих посадових осіб;
Накази.
17. Вкажіть Президентів США, відносно яких бу ло ініційовано процедуру
імпічменту.
Ендрю Джонсон;
Ліндон Джонсон;
Річард Ніксон;
Білл Клінтон.
18. Вкажіть вимоги, які застосовують ся до кандидатів у Президети США.
будь-який громадянин США;

мешкає в США не менше ніж протягом 14 останніх років;
старше 36 років;
громадянин США за народженням.
19. Вкажіть повноваження Президента США.
дарувати відстрочку виконання вироку, а також помилування за злочини
проти Сполучених Штатів, виключаючи справи імпічменту;
право встановлювати і стягувати податки, мита, податі й акцизні збори
однаково на всій території США ;
регулювати торгівлю з іноземними державами і між окремими штатами;
приймати рішення про використання збройних сил.
20. Вкажіть повноваження Конгресу США.
дарувати відстрочку виконання вироку, а також помилування за злочини проти
Сполучених Штатів, виключаючи справи імпічменту.
право встановлювати і стягувати податки, мита, податі й акцизні збори
однаково на всій території США ;
регулювати торгівлю з іноземними державами і між окремими штатами;
приймати рішення про використання збройних сил.
Тема 16. Основи державного (конституційного) права Об’єднаного королівства
Великої Британії і Північної Ірландії.
1.Закони британського парламенту, що містять правила поведінки загального
характеру та неодноразового застосування, звернені до невизначеного кола осіб,
мають назву:
звичайні закони;
публічні закони;
привілейовані закони;
монарші закони.
2.Монарх призначає Прем’єр-міністром Великобританії:
лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Громад;
лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Лордів;
фахівця в галузі економіки;
лідера політичної партії, що підтримує програму дій монарха.
3.На який строк Палата Лордів британського парламенту може відтермінувати

промульгацію фінансових законопроектів прийнятих Палатою Громад:
на 1 місяць;
на 3 місяці;
на 6 місяців;
на 2 роки.
4.Помітьте номер відповіді, у якій відображена особливість форми правління
держав-членів Британської Співдружності:
вони є абсолютними монархіями;
вони є дуалістичними монархіями;
главою держави у цих країнах є Президент, який очолює виконавчу владу;
формальним главою держави у цих країнах є Британський монарх а функції
глави держави здійснює представник Британської Корони − генералгубернатор.
5.Головнокомандувачем збройними силами Великобританії є:
монарх;
прем’єр-міністр;
спікер Палати Громад;
лорд-канцлер.
6.Писана частина Конституції Великобританії складається з:
статутів законів;
судових прецедентів;
доктринальних джерел
судових прецедентів, конституційних звичаїв і доктринальних джерел.
7.На який строк обирається Палата Громад парламенту Великобританії:
1 рік;
4 роки;
5 років;
7 років.
8.Помітьте номер відповіді, у якій вказано види законів у Великобританії за
правовою природою суспільних відносин, які вони регулюють:
індивідуальні та корпоративні;
звичайні та надзвичайні;
органічні та неорганічні;
публічні та приватні.
9.За формою зовнішнього виразу Конституція Великобританії:
проста;
писана;
гнучка;
неписана.
10. Основною адміністративно-територіальною одиницею Великобританії є:
губернія;
штат;

графство;
герцогство.
11.Главою держави в Великобританії є:
Монарх;
Прем’єр-міністр;Президент;
Спікер Палати Громад;
Лорд-канцлер.
12.Помітьте номер відповіді, у якій названо спеціалізований орган
конституційного контролю у Великобританії:
Верховний суд;
Конституційний суд;
Таємна рада;
Парламент;
такий орган відсутній.
13.Мінімальний вік для обрання на посаду депутата Палати Громад
британського парламенту становить:
18 років;
21 рік;
25 років;
30 років;
35 років.
14.Помітьте номер відповіді, у якій правильно вказано вік, з якого піддані
наділяються активним виборчим правом у Великобританії:
16 років;
18 років;
21 рік;
25 років;
30 років.
15.До статутного права Великобританії відноситься:
Акт про перів 1963 р.;
Закон про громадянство 1981 року;
Закон про Парламент 1911 р.;
Закон про Парламент 1949 р.;
всі з вищевказаних варіантів.
До правових актів, що регулюють правовий статус особи в Великобританії
відноситься:
Акт про перів 1963 р.;
Велика хартія вольностей 1215 р.;
Закон про Парламент 1911 р.;
Закон про Парламент 1949 р.;
всі з вищевказаних варіантів.
17. До судових прецедентів, які є джерелами конституційного права відносять:

судові прецеденти, які визначають межі здійснення прав і свобод людини,
засоби їх судового захисту;
норми, які встановлюють основи судочинства;
судові прецеденти в кримінальних справах;
норми, які визначають межі повноважень уряду, окремі сторони
взаємовідносин уряду та парламенту.
18. У Великобританії двопартійна політична система, в якій діє дві політичні
партії:
консервативна;
радикальна;
ліберальна;
лейбористська.
19. В Парламенті Великобританії немає фракцій, офіційно визнано поділ
Парламенту на:
Кабінет Міністрів ЇЇ Величності;
Уряд ЇЇ Величності;
Опозицію ЇЇ Величності;
Королівську Раду ЇЇ Величності.
20. Підкресліть у списку повноваження спікера Палати Общин у сфері
парламентської процедури.
призначає розслідування у процедурі імпічменту;
затверджує дипломатичний протокол;
слідкує за дотриманням вимог Регламенту;
організовує виконання внутрішньо парламентських рішень.
Тема 17. Основи державного (конституційного) права Французької республіки.
1.Конституція Французької Республіки, та які у сукупності із нею документи
врегульовують питання правового статусу людини і громадянина:
Конституція Республіки Франції 1958 року;
Конституція Республіки Франції 1958 року та Декларація прав людини і
громадянина Declaration des Droits de lHomme et du Citoyen 1789 року;
Конституція Республіки Франції 1958 року та Декларація прав людини і
громадянина Declaration des Droits de lHomme et du Citoyen 1789 року, а також
преамбула Конституції Республіки Франції 1946 року;
Конституція Республіки Франції 1946 року.
2.Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена:
референдумом;
конституційною радою;
установчими зборами;
конституційними зборами.
3.Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена:
резолюцією уряду;

Конгресом спільним засіданням палат парламенту;
конституційною радою;
конституційними зборами.
4.Сенат у Франції формується шляхом:
безпосередніх виборів;
безпосередньо-опосередкованих виборів;
змішаних виборів;
опосередкованих виборів.
5.Франція не є … республікою замість трьох крапок вставте номер правильної
відповіді:
демократичною;
соціалістичною;
соціальною;
світською.
6.Елементом державного Девізу Республіки Франції є:
сестринство;
неподільність;
демократичність;
братерство.
7.Елементом державного Девізу Республіки Франції є:
рівність;
неподільність;
демократичність;
сестринство.
8.Елементом державного Девізу Республіки Франції є:
свобода;
неподільність;
демократичність;
сестринство.
9.Правління Республікою Францією здійснюється за принципом:
правління народу, з волі народу і для народу;
правління народом без волі народу і для народу;
правління народу задля досягнення суспільного блага;
правління народом з Божою поміччю.
10.Національний Гімн Франції:
Франсельєза;
Матьєза;
Марсельєза;
Готьєза.
11. Який строк повноважень членів Конституційної ради Франції?
4 роки;
9 років;

10 років;
12 років.
12. На який строк обирається Президент Франції?
4 роки;
5 років;
6 років;
7 років.
13. Як називається посада уповноваженого з прав людини у Франції?
омбудсмен;
протектор;
дефенсер;
медіатор.
14. Хто призначає Премьер-Міністра Франції?
Президент;
Голова Національної асамблеї;
Голова Сенату;
Конституційний суд Франції.
15. Хто може оскаржити рішення Конституційної ради?
Президент;
Національна асамблея;
Сенат;
Рішення Конституційної ради не підлягають оскарженню.
16. За яких умов Президент Франції не може накласти відкладальне вето на
закон?
якщо закон прийнятий обома палатами парламенту;
якщо закон схвалений на референдумі;
якщо законопрект внесений урядом;
якщо закон стосується повноважень Президента.
17. Яку назву мають палати французького парламенту?
Національна ассамблея ;
Конгрес;
Сенат;
Палата представників.
18. Контроль за конституційністю актів державних органів здійснюється:
Конституційною радою;
Державною радою;
Державним секретарем;
Конституційним судом.
19. Які особисті повноваження президента Франціїу судовій сфері?
головує у Вищій раді магістратури;
призначає професійних суддів на посаду;
здійснює помилування;

головує у Конституційній раді.
20. Хто призначає членів Конституційної ради Франції?
Президент;
Голова Національної асамблеї;
Голова Сенату;
Конституційний суд Франції.
Тема 18. Основи державного (конституційного) права Федеративної Республіки
Німеччина
1.Скільки земель входить до складу Німеччини?
8;
16;
19;
23.
2. В якому році був прийнитий чинний основний закон Німеччини?
1939;
1947;
1949;
1990.
3. Скільки розділів у Конституції Німеччини?
14:
16;
17;
19.
4. На який орган покладено здійснення виконавчої влади в Німеччині?
Кабінет Міністрів;
Сейм;
Бундестаг;
Федеральний уряд.
5. На який термін обирається Федеральний Президент Німеччини?
4 роки;
5 років;
6 років;
7 років.
6. Хто обирає Федерального канцлера?
Депутати Бундестагу;
депутати Бундесрату;
призначає Президент;
народ.
7. Хто приймає рішення про використання збройних формувань Бундесверу?
Бундестаг;
Бундесрат;

Президент;
канцлер.
8. Кількість федеральних міністерств та міністрів та обсяг іх компетенцій
визначає:
Бундестаг;
Бундесрат;
Президент;
канцлер.
9. На який термін обирається голова Бундесрату?
1 рік;
2 роки;
4 роки;
5 років.
10. Скільки голосів в Бундесраті мають землі з чисельністю населення до двох
мільйонів чоловік?
3;
4;
5;
6.
11. Скільки голосів в Бундесраті мають землі з чисельністю населення від двох
до шести мільйонів чоловік ?
3;
4;
5;
6.
12. Скільки голосів в Бундесраті мають землі з чисельністю населення від шести
до семи мільйонів чоловік ?
3;
4;
5;
6.
13. Хто висуває пропозицію про призначення або звільнення міністрів в
Німеччині?
Бундестаг;
Бундесрат;
Президент;
канцлер.
14. На який строк обираються депутати Бундестагу?
3;
4;
5;
6.

15. Представництво в Бундестазі, ландтагах й інших виборних органах
отримують тільки ті партії, які набрали на виборах не менш як:
3% голосів виборців;
5% голосів виборців;
7% голосів виборців;
10% голосів виборців.
16. Який віковий ценз для висунення кандидатури Президента Німеччини?
30 років;
35 років;
40 років;
45 років.
17. Хто має повноваження здійснити контрасигнатуру указів Федерального
Президента Німеччини?
Канцлер;
голова Бундестагу;
голова Конституційного суду;
профільний міністр.
18. Хто має право висунути звинувачення у Федеральному конституційному
суді проти Президента?
Бундестаг;
Бундесрат;
міністр внутрішніх справ;
канцлер.
19. Ким обираються члени Федерального конституційного суду?
Бундестагом;
Бундесратом;
Президентом;
канцлером.
20. Конституційна юстиція Німеччини складається з:
Федерального Конституційного суду;
Конституційних судів земель;
Конституційної ради федерації;
Конституційних рад федеральних земель.
Тема 19. Основи державного (конституційного) права Республіки Швейцарія
1. В якому році була прийнята діюча Конституція Швейцарії?
1999;
2000;
2010;
2011.
2. На який термін обирається Президент Конфедерації Швейцарія?
1 рік;

4 роки;
5 років;
8 років.
3. Орган законодавчої влади в Швейцарії:
Федеральна комісія;
Федеральна рада;
Федеральні збори;
Рада кантонів.
4. Орган виконавчої влади в Швейцарії:
Федеральна комісія;
Федеральна рада;
Федеральні збори;
Рада кантонів.
5. Скільки представників входить до складу Ради кантонів (Сенату)?
20;
23;
46;
64.
6. Скільки депутатів входить до складу Національної Ради?
50;
150;
200;
250.
7. Який статус ретороманської мови у Швейцарії?
є офіційною мовою спілкування;
не є офіційною мовою;
офіційна лише, як мова ділового листування;
є офіційною для спілкування з її носіями.
8. За Конституцією регулювання стосунків між церквою та державою є
питанням, що входить до компетенції:
Парламенту;
Уряду;
кантонів;
Конституційного суду.
9. Яка частина чистого прибутку Національного банку Швейцарії кредитується
кантонам?
Не більше двох третин;
не менше половини;
не більше половини;
не менше двох третин.
10. Яка кількість громадян можуть ініціювати загальний перегляд конституції
Швейцарії?

10 000;
100 000;
150 000;
500 000.
11. Яка кількість громадян можуть ініціювати частковий перегляд конституції
Швейцарії?
10 000;
100 000;
150 000;
500 000.
12. На який строк обираються судді Федерального верховного суду?
4 роки;
5 років;
6 років;
9 років.
13. Перша конституція Швейцарії була прийнята в:
1709;
1812;
1848;
1919.
14. В якому році у Швейцарії жінкам було надано виборче право на
загальнонаціональному рівні?
1801;
1914;
1950;
1971.
15. Німецькомовний напівкантон Аппенцелль-Іннерроден на рівні кантонів
узаконив виборче право для жінок останнім із кантонів Швейцарії у:
1812 році;
1925 році;
1958 році;
1991 році.
16. Скільки разів може переобиратися Президент Швейцарії?
1 раз;
2 рази;
не може переобиратись;
обмежень не встановлено.
17. Федеральний Верховний суд має юрисдикцію щодо:
позовів про порушення конституційних прав;
позовів про порушення міжнародних або міжкантональних угод;
позовів про помилування в разі призначення смертної кари;
позовів про порушення автономності муніципалітетів та інших гарантій,

наданих кантонами публічним корпоративним органам.
18. Спільні засідання обох палат парламенту Швейцарії відбуваються з метою:
обмеження конституційних прав;
проведення виборів;
урегулювання спорів щодо юрисдикції між найвищими федеральними органами
влади;
розгляд прохань про помилування.
19. Установчі повноваження Федерального парламенту:
обирає суддів федерального верховного суду;
ухвалює бюджет;
затверджує звіт про федеральні доходи та видатки;
обирає членів федерального уряду.
20. Офіційними мовами Швейцарії є:
німецька;
французька;
італійська;
англійська.
Тема 20. Основи державного (конституційного) права Італійської республіки
1. В якому році було прийнято діючу Конституцію Італії?
1946;
1947;
1948;
1949.
2. В якому році набула чинності діюча Конституція Італії?
1946;
1947;
1948;
1949.
3. Яка кількість областей входить до складу Італії?
10;
15;
17;
20.
4. На який термін обирається Президент Італії?
3 роки;
4 роки;
5 років;
7 років.
5. Скільки сенаторів входять до складу італійського Сенату?
100;
315;

455;
630.
6. Скільки депутатів входять до складу італійської Палати депутатів?
100;
315;
455;
630.
7. На який термін обирається парламент Італії?
3 роки;
4 роки;
5 років;
7 років.
8. Який віковий ценз для особи, що хоче стати депутатомв італійському
парламенті?
20 років;
25 років;
30 років;
35 років.
9. Хто з високопосадовців гарантовано отримує титул пожиттєвого сенатора?
колишній президент;
колишній прем'єр-міністр;
колишній суддя Верховного суду;
колишній голова Сенату.
10. В який термін закон має бути промульгований Президентом, якщо він не має
до нього претензій?
10 днів;
строк вказаний в законі;
20 днів;
1 місяць.
11. В який термін закон має бути промульгований Президентом, якщо він
визнаний обома палатами парламенту терміновим?
10 днів;
строк вказаний в законі;
20 днів;
1 місяць.
12. Яка кількість громадян можуть ініціювати референдум в Італії?
100 000;
200 000;
350 000;
500 000.
13. Хто обирає Президента Італії?
Палата депутатів;

Сенат;
парламент на спільному засіданні обох палат;
народ.
14. Який віковий ценз для кандидата в Президенти Італії?
30 років;
35 років;
40 років;
50 років.
15. Хто виконує функції Президента Італії, коли він сам не може їх виконувати з
будь-яких причин?
Голова Сенату;
Голова Палати депутатів;
Прем'єр-міністр;
Віце-Президент.
16. Хто головує у Вищій раді магістратури?
Голова Сенату;
Голова Палати депутатів;
Президент;
Прем'єр-міністр.
17. Конституційний суд Італії виносить рішення по таким справам:
спори щодо конституційності законів і актів держави та областей, що мають
силу закону;
спори про компетенцію між різними органами влади держави, між державою і
областями та між областями;
звинувачення, висунуті відповідно до Конституції проти Президента
Республіки;
справи про помилування.
18. Виділіть повноваження Президента Італії.
право помилування;
назначає вибори нових палат парламенту;
призначає народний референдум;
розробляє і приймає бюджет.
19. Референдум в Італії не допускається щодо зміни законів про:?
амністію і помилування;
схвалення ратифікації міжнародних договорів;
про освіту і медицину;
податки і бюджет.
20 На території Італії розташовані також такі державні утворення:
Монако;
Сан-Марино;
Ватикан;
Суверенний Мальтійський орден.

Тема 21. Основи державного (конституційного) права Іспанії
1. Як називається парламент Іспанії?
Королівська рада;
Генеральні кортеси;
Народні збори;
Державна рада.
2. Іспанія за формою правління:
конституціна монархія;
абсолютна монархія;
парламентська республіка;
президентська республіка.
3. На який строк обираються сенатори?
1) 3 роки;
2) 4 роки;
3) 5 років;
4) 6 років.
4. Скільки депутатів максимально може входити до складу Конгресу депутатів?
100;
165;
365;
400.
5. Скільки провінцій входить до складу Іспанії?
19;
25;
31;
50.
6. В якому році була прийнята чинна Конституція Іспанії?
1965;
1978;
1980;
1990.
7. Яку назву має аналог омбудсмена в Іспанії?
Захисник народу;
Захисник людей;
Представник народу;
Захисник прав.
8. Глава держави в Іспанії:
Президент;
Прем'єр-Міністр;
Канцлер;
Король.

9. Яку назву має уряд Іспанії?
Кабінет міністрів;
Рада міністрів;
Федеральні збори;
Національна рада.
10. Хто пропонує кандидатуру голови уряду?
парламент;
Конституційний суд;
король;
міністри шляхом простого голосування.
11. Хто схвалює кандидатуру глави уряду?
парламент;
Конституційний суд;
король;
міністри шляхом простого голосування.
12. Як називається вища судова інстанціяв Іспанії?
Вищий державний суд;
Верховна магістратура;
Верховний суд;
Вищий суд Корони.
13. Як називаються суди апеляційної інстанції в Іспанії?
провінційні аудієнції;
апеляційні суди;
магістратури;
касаційні суди.
14. Як називається судовий орган по справам імпічменту?
Вищий державний суд;
Верзховна магістратура;
Вищий суд Корони;
Національна Аудієнція.
15. Як називається посада глави уряду в Іспанії?
Канцлер;
Королівський радник;
Прем'єр-Міністр;
Королівський секретар.
16. Хто є верховним головнокомандувачем в Іспанії?
парламент;
Конституційний суд;
король;
міністр оборони.
17. Повноваження короля Іспанії в міжнародних відносинах:
Король призначає послів та інших дипломатичних представників. Іноземні

представники в Іспанії акредитуються при ньому;
Король підписує міжнародні договори від імені держави, відповідно до
Конституції та законів;
Король, за попередньою згодою Генеральних Кортесів, оголошує війну та
укладає мир;
Король, за власною ініціативою, призначає міністра закордонних справ Іспанії.
18. Сенаторами і депутатами в Іспанії не можуть бути:
громадяни, що не є католиками, оскільки державною релігією королівства
Іспанія є християнство католицького обряду;
професійні військові;
члени виборчих комісій;
викладачі вищих навчальних закладів.
19. В іспанії базові закони ні в якому разі не можуть:
делегувати законодавчі повноваження, якщо мова йде про вироблення статей
тексту закону;
визначати мету і обсяг переданих законодавчих повноважень;
дозволяти зміну самого базового закону;
надавати право встановлювати норми, що мають зворотну силу.
20. Обидві палати парламенту пропонують на затвердження королю Іспанії по 4
кандидадата до Конституційного суду з 12 членів. Який державний орган чи
органи висувають кандидатур ище 4 членів Конституційного суду?
Уряд;
Верховний суд;
король сам вибирає 4 членів Конституційного суду;
Генеральна Рада судової влади.
Тема 22. Основи державного (конституційного) права Японії
1. Як називається парламент Японії?
Королівська рада;
Генеральні кортеси;
Народні збори;
Державна рада.
2. Японія за формою правління:
конституціна монархія;
абсолютна монархія;
парламентська республіка;
президентська республіка.
3. В якому році була прийнята чинна Конституція Японії?
1946;
1978;
1980;
1990.

4. Право голосу мають усі громадяни Японії, старші за:
18 років;
20 років;
21 рік;
25 років.
5. Віковий ценздля депутатів Палати представників:
18 років;
20 років;
21 рік;
25 років.
6. Формальний глава держави в Японії:
Президент;
Прем'єр-Міністр;
Канцлер;
Імператор.
7. Скільки депутатів входит до Палати представників?
1) 250;
2) 300;
3) 400;
4) 480.
8. На який строк обираються депутати Палати радників?
1) 3 роки;
2) 4 роки;
3) 6 років;
4) 7 років.
9. Яку назву має уряд Японії?
1) Кабінет міністрів;
2) Рада міністрів;
3) Федеральні збори;
4) Національна рада.
10. Право конституційного контролю належить:
1) Конституцйному суду Японії;
2) Вищому суду магістратури;
3) Вищому суду префектур;
4) Верховному суду Японії.
11. Адміністративно-територіальні одиниці Японії:
1) області;
2) магістрати;
3) префектури;
4) кантони.
12. Новий закон вступає в силу тільки після його промульгації:
1) Прем'єр-міністром;

2) імператором;
3) головою парламенту;
4) Конституційним судом.
13. Чергові сесії парламенту скликаються:
1)1 раз на рік;
2)2 рази на рік;
3)3 рази на рік
4)4 рази на рік
14. На який строк обираються депутати Палати представників?
1) 3 роки;
2) 4 роки;
3) 5 років;
4) 6 років.
15. В якому році набула чинності нинішня Конституція Японія?
1) 1947;
2) 1979;
3) 1981;
4) 1991.
16. Ніяке майно не може бути передано імператорської фамілії або одержане
нею, і ніякі дари не можуть бути прийняті нею інакше як відповідно до
резолюції:
1) Кабінету Міністрів;
2) Парламенту;
3) Прем'єр-Міністра;
4) Імператорської ради при Кабінеті міністрів.
17. Повноваження Верховного суду Японії:
1) визначати конституційність законів та інших правових актів
2) здійснює нагляд за усією судовою системою держави
3) затвердження голови Верховного Суду за поданням уряду;
4) прийняття імпічменту суддів, що допустилися порушень під час виконання
судочинства.
18. Основними обов'язками і правами японського парламенту є:
1) підписання міжнародних договорів;
2) висування кандидата на посаду голови Верховного суду та призначення
суддів нижчих інстанцій;
3) прийняття законів, ратифікація міжнародних договорів, ініціація поправок
до Конституції;
4) прийняття імпічменту суддів, що допустилися порушень під час виконання
судочинства.
19. Основними обов'язками і правами японського уряду є:
1) підписання міжнародних договорів;

2) висування кандидата на посаду голови Верховного суду та призначення
суддів нижчих інстанцій;
3) прийняття законів, ратифікація міжнародних договорів, ініціація поправок
до Конституції;
4) прийняття імпічменту суддів, що допустилися порушень під час виконання
судочинства.
20. До повноважень Японського імператора входить:
1) затвердження голови Верховного Суду за поданням уряду;
2) прийняття законів і керівництво урядом;
3) підтвердження ратифікації договорів та надання амністій;
4) проголошення законів і поправок до Конституції, після їхнього прийняття
Парламентом.
Тема 23. Основи державного (конституційного) права Китайської Народної
Республіки
1. В якому році була прийнята чинна Конституція Китаю?
1) 1949;
2) 1956;
3) 1982;
4) 1986.
2. Як називається парламент КНР?
1) Всекитайські збори народних представників;
2) Китайська наро́дна політи́чна узгоджувальна ра́да;
3) Державна рада;
4) Центральна військова рада.
3. Як називається уряд КНР?
1) Всекитайські збори народних представників;
2) Китайська наро́дна політи́чна узгоджувальна ра́да;
3) Державна рада;
4) Центральна військова рада.
4. На який строк обирається парламент КНР?
1) 1 рік;
2) 3 роки;
3) 5 років;
4) 7 років.
5. Який державний орган обирає голову Верховного народного суду Китаю?
1) Всекитайські збори народних представників;
2) Китайська народна політична узгоджувальна рада;
3) Державна рада;
4) Центральна військова рада.
6. Який віковий ценз для кандидатів у Голову КНР?
1) 30 років;

2) 35 років;
3) 40 років;
4) 45 років.
7. На який строк обирається Голова КНР?
1) 1 рік;
2) 3 роки;
3) 5 років;
4) 7 років.
8. На який строк обирається уряд КНР?
1) 1 рік;
2) 3 роки;
3) 5 років;
4) 7 років.
9. Китайська Народна Республіка є соціалістичною державою демократичної
диктатури народу, керованою робітничим класом і засноване на союзі :
1) пролетаріату і простих людей;
2) робітників і селян;
3) робітничої молоді;
4) минулого і сьогодення.
10. Вся влада в Китайській Народній Республіці належить:
1) робітникам;
2) комуністичній партії;
3) народові;
4) пролетаріату.
11. Який державний орган вирішує питання війни і миру в Китаї?
1) Всекитайські збори народних представників;
2) Китайська народна політична узгоджувальна рада;
3) Державна рада;
4) Центральна військова рада.
12. В якому віці громадяни Китаю отримують виборче право?
1) 16 років;
2) 18 років;
3) 20 років;
4) 21 рік.
13. Що таке праця, за китайською конституцією?
1) Право вісх працездатних громадян на самореалізацію;
2) право всіх громадян на суспілні блага через самореалізацію;
3) обов'язок всіх громадян;
4) почесний обов'язок всіх працездатних громадян.
14. Виділіть правлячу партію Китаю.
1) Комуністична партія Китаю;
2) Соціалістична партія Китаю;

3) Китайська національна народна партія;
4) Соціально-демократична партія Китаю.
15. Який державний орган проводить вибори до Всекитайських зборів
народних представників?
1) Всекитайські збори народних представників;
2) Кита́йська наро́дна політи́чна узгоджувальна ра́да;
3) Державна рада;
4) Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.
16. Скільки разів на рік скликаються сесії парламенту Китаю?
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
17. Основні функції Всекитайських зборів народних представників полягають у
наступному:
1) прийняття кримінального та цивільного кодексів КНР;
2) здійснює єдине керівництво роботою місцевих державних адміністративних
органів по всій країні, визначає конкретні рамки повноважень центральних
державних адміністративних органів і державних адміністративних органів
провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування;
3) розгляд і затвердження плану соціально-економічного розвитку КНР і звіту
про його виконання;
4) визначає зачаді та обов'язки міністерств і комітетів, здійснює єдине
керівництво роботою міністерств і комітетів, а також керує адміністративною
роботою загальнодержавного значення, що не відноситься до ведення
міністерств і комітетів.
18. Основні функції Державної ради полягають у наступному:
1) прийняття кримінального та цивільного кодексів КНР;
2) здійснює
єдине
керівництво
роботою
місцевих
державних
адміністративних органів по всій країні, визначає конкретні рамки
повноважень центральних державних адміністративних органів і державних
адміністративних органів провінцій, автономних районів і міст центрального
підпорядкування;
3) розгляд і затвердження плану соціально-економічного розвитку КНР і звіту
про його виконання;
4) визначає зачаді та обов'язки міністерств і комітетів, здійснює єдине
керівництво роботою міністерств і комітетів, а також керує
адміністративною роботою загальнодержавного значення, що не відноситься
до ведення міністерств і комітетів.
19. З яких причин органи державної влади Китаю можуть порушити таємницю
листування громадян?
1) в інтересах державної безпеки;

2) з метою розслідування кримінального злочину;
3) в Китаї не існує таємниці листування;
4) якщо громадянин повернувся з-за кордону.
20. Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників здійснює
такі повноваження:
1) обирає Генерального прокурора Верховної народної прокуратури;
2) дає тлумачення Конституції, здійснює контроль за виконанням
Конституції;
3) скасовує місцеві підзаконні акти та рішення органів державної влади
провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, які
суперечать Конституції, законам і адміністративним постановам;
4) обирає голову Центральної військової ради; за поданням голови
Центральної військової ради затверджує кандидатури інших членів Центральної
військової ради.
Тема 24. Основи державного (конституційного) права Російської Федерації
1. В якому році була прийнята чинна Конституція РФ?
1) 1991;
2) 1993;
3) 1995;
4) 1998.
2. Головою держави в РФ є:
1) Президент;
2) Прем'єр-міністр;
3) Голова Державної Думи;
4) Голова Ради Федерації.
3. На який строк обирається Президент РФ?
1) 3 роки;
2) 4 роки;
3) 5 років;
4) 6 років.
4. Який віковий ценз для кандидатів в Президенти РФ?
1) 30 років;
2) 35 років;
3) 40 років;
4) 45 років.
5. Як називається парламент РФ?
1) Федеральна рада;
2) Державна Дума;
3) Рада Федерації;
4) Федеральні збори.
6. Скільки депутатів входить до складу Державної Думи?

1) 300;
2) 350;
3) 400;
4) 450.
7. На який термін обирається Державна Дума?
1) 4 роки;
2) 5 років;
3) 6 років;
4) 7 років.
8. Який іковий ценз для обрання депутатом Державної Думи?
1) 18 років;
2) 21 рік;
3) 25 років;
4) 30 років.
9. Хто відкриває перше засідання Державної думи?
1) Президент;
2) Прем'єр-міністр;
3) Спікер;
4) найстаріший депутат.
10. Скільки суддів входить до складу Конституційного суду РФ?
1) 9;
2) 12;
3) 15;
4) 19.
11. Найвищим судовим органом загальної юрисдикції в РФ є:
1) Верховний суд;
2) Вищий державний суд;
3) Вищий суд федерації;
4) Судова колегія при Президенті.
12. Протягом скількох днів прийняті Державною Думою федеральні закони
передаються на розгляд до Ради Федерації?
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 5.
13. Який віковий ценз для суддів у РФ?
1) 20 років;
2) 25 років;
3) 27 років;
4) 30 років.
14. Оголошення амністії належить до відання:
1) Президента;

2) Ради Федерації;
3) Державної Думи;
4) Уряду.
15. До чийого відання належить призначення на посаду суддів Конституційного
Суду Російської Федерації?
1) Президента;
2) Ради Федерації;
3) Державної Думи;
4) Уряду.
16. До чийого відання належить здійснення заходів щодо забезпечення
законності, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку,
боротьби зі злочинністю?
1) Президента;
2) Ради Федерації;
3) Державної Думи;
4) Уряду.
17. До повноважень Конституційного суду РФ належить:
1) вирішує питання про відповідність конституції договорів між органами
державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів
Російської Федерації, договорів між органами державної влади суб'єктів
Російської Федерації;
2) здійснює в передбачених федеральним законом процесуальних формах
судовий нагляд за діяльністю судів загальної юрисдикції, включаючи військові
суди;
3) вирішує спори про компетенцію між органами державної влади Російської
Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;
4) є безпосередньо вищою судовою інстанцією по відношенню до верховних
судів республік, крайових та обласних судів, судів міст федерального значення,
судів автономних областей і автономних округів, окружним і флотським
військовим судам.
18. Доповноважень уряду РФ належить:
1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Рахункової палати і
половини складу її аудиторів;
2) забезпечення проведення Російською Федерацією єдиної фінансової,
кредитної та грошової політики;
3) здійснення управління федеральною власністю;
4) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого з прав
людини, який діє відповідно до федерального конституційного закону.
19. До відання Державної Думи належить:
1) затвердження зміни кордонів між суб'єктами Російської Федерації;
2) призначення виборів Президента Російської Федерації;
3) вирішення питання про довіру Уряду Російської Федерації;

4) висування обвинувачення проти Президента Російської Федерації для
відмови його від посади.
20. До відання Ради Федерації належить:
1) затвердження зміни кордонів між суб'єктами Російської Федерації;
2) призначення виборів Президента Російської Федерації;
3) вирішення питання про довіру Уряду Російської Федерації;
4) висування обвинувачення проти Президента Російської Федерації для
відмови його від посади.

