Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних,
політико-правових, історико-культурних питань
Запитання
Індикатором політичної стабільності є:
зменшення соціальної напруги;
протистояння між гілками влади;
активна діяльність громадських організацій.
Які з наведених ознак притаманні ринковій економіці?
Конкуренція;
домінування державної власності;
централізоване директивне планування.
Основні цілі державного регулювання ринкової економіки – це забезпечення:
тотального державного контролю над ринковими процесами;
повної заміни ринкових регуляторів економічних процесів;
макроекономічної
стабільності
і
ефективності,
конкурентоспроможності
національної економіки.
Виробництво є ефективним, якщо:
забезпечено повне використання трудових ресурсів;
повністю використовуються всі наявні ресурси;
повністю використовуються виробничі ресурси.
Яка черговість економічних циклів є правильною:
депресія – криза – піднесення – пожвавлення;
криза – депресія – пожвавлення – піднесення;
піднесення – пожвавлення – криза – депресія.
Назвіть основні методи статистики:
наукової абстракції, аналіз, нормативний, індукція;
індексний, балансовий, групувань, кореляційний;
спектральний аналіз, моделювання.
Вибори народних депутатів України здійснюється за:
мажоритарною системою;
змішаною системою;
пропорційною системою.
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її конституційного поділу на:
центральну, регіональну і місцеву;
законодавчу, виконавчу і судову;
законодавчу, виконавчу, судову, президентську, прокурорську.
Електронний цифровий підпис призначений для:
відправлення кореспонденції;
ідентифікації підписувача;
розгляду документа у суді.

Запитання
Зазначте, що є об’єктом соціологічного пізнання:
суспільство як цілісна соціальна реальність;
взаємозв’язок природи і суспільства;
суспільна поведінка людей.
Вкажіть прізвище композитора, який написав мелодію національного гімну “Ще
не вмерла України”:
Михайло Вербицький;
Семен Гулак-Артемовський;
Петро Сокальський.
В офіційно-діловому стилі посади, професії, звання жінок позначаються,
зазвичай, іменниками:
чоловічого роду;
жіночого роду;
чоловічого і жіночого роду.
Принципи розміщення продуктивних сил – це:
заходи щодо економічної організації території;
територіальна концентрація виробництва;
можливості для прийняття оптимальних рішень.
Головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи є:
низька екологічна культура людини та її намагання панувати над природою;
технічний прогрес і виснаження природних ресурсів;
негативні кліматичні зміни на планеті.
Основний документ у сфері землекористування:
Водний кодекс України;
Лісовий кодекс України;
Земельний кодекс України.
Сутнісним явищем та прикметою епохи Нового часу стає:
релігія;
наука;
мистецтво.
На національну безпеку України сьогодні більше впливають:
внутрішні, ніж зовнішні фактори;
зовнішні, ніж внутрішні фактори;
геополітичні, ніж зовнішні та внутрішні фактори.
Рішення про загальну мобілізацію та введення воєнного стану в Україні
приймає:
Президент України;
Верховна рада України;
Рада національної безпеки і оборони України.

Запитання
Європейська та євроатлантична інтеграції України свідчать про:
історично невиправдане прагнення протиставитися Росії;
реалізацію власного вибору в цивілізаційних вимірах сучасних геополітичних
стратегій;
продовження зовнішньо-політичного курсу, закладеного в 1990 році в Декларації
про державний суверенітет Української РСР.
Першими державами, які визнали незалежність України, були:
Росія і Білорусія;
Польща і Канада;
Угорщина і Аргентина.
Менеджмент – це:
спосіб, манера спілкування з підлеглими;
влада та мистецтво керування;
керівництво людьми і співпраця з ними для досягнення мети.
Президент України:
виступає гарантом права громадян на охорону здоров’я;
організує розробку та здійснення комплексних та цільових загальнодержавних
програм;
здійснює державний контроль та нагляд за станом охорони здоров’я;
визначає єдині державні стандарти надання медичної допомоги.
Прогнозування є об’єктивно необхідним компонентом політичної діяльності?
так;
ні.
Роль держави в процесі формування громадянського суспільства полягає у:
матеріальному забезпеченні громадських організацій;
налагодженні діалогу з міжнародними правозахисними інституціями;
забезпеченні правового поля діяльності та верховенство закону.
Укажіть документ України, який проголошує право громадян на освіту:
Конституція України;
Закон України “Про освіту”;
Національна доктрина розвитку освіти.
Парламент – це:
вид взаємодії між виконавчою та судовою гілками влади;
спосіб лобіювання інтересів різних зацікавлених груп у законодавчому органі;
загальна назва вищого представницького і законодавчого органу в демократичних
державах;
діяльність держави по здійсненню громадянських прав і свобод.
Парламентська фракція – це:
група членів тієї чи іншої політичної партії в складі парламенту або іншої державної
організації (установи) чи громадсько-політичної організації, яка організовано реалізує
програмні засади своєї партії;

Запитання
вид політичної ідеології, що бере свій початок з комуналістських утопій;
різновид легальної або напівлегальної організації діяльності із дотриманням
зовнішньої лояльності до законності, демократичних політичних інститутів, а також
участь у парламентських виборах.
Професійна компетентність державного службовця - це:
наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління;
здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні
знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для
належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та
особистісного розвитку;
бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової
дисципліни.
Відповідно до Закону України “Про державну службу” для державних службовців
встановлюється:
9 рангів;
10 рангів;
11 рангів.

