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Варіант 1 

 

1.Вкажіть   узагальнену   назву   перелічених   інституцій:   Національні збори, Народні збори, 

Державні збори, Конгрес, Кортеси, Меджліс: 

1. глава держави; 

2. парламент; 

3. уряд; 

4. орган виконавчої влади; 

5. орган місцевого самоврядування. 

 

2.Яка структура парламентів відома світовій практиці: 

1. однопалатна 

2. двопалатна 

3. трьохпалатна 

4. шестипалатна 

5. усі відповіді є вірними 

 

3.Вкажіть види депутатського мандату у зарубіжних державах: 

1. вільний; 

2. імперативний; 

3. конституційний; 

4. неконституційний; 

5. консолідований. 

 

4.Вкажіть види урядів у зарубіжних державах за їх партійним складом: 

1. однопартійний уряд; 

2. коаліційний уряд; 

3. безпартійний уряд; 

4. тіньовий кабінет; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

5.Вкажіть повноваження глави держави у сфері законодавчої діяльності: 

1. офіційні звернення до народу, парламенту; 

2. повноваження щодо верховного представництва держави у відносинах із внутрідержавними інституціями 

та у відносинах з іншими державами, 

3. право законодавчої ініціативи; 

4. право скликати сесії парламенту; 

5. право вето. 

6. На виборах Сенату (верхньої палати) у Франції застосовується:  

1.                мажоритарна система;  

2.                пропорційна система;  

3.                змішана система;  

4.                субсидіарна система; 

5.                міноритарна система. 

 

7. За Конституцією Франції «Мирні договори, торговельні договори, договори або угоди, що 

відносяться до міжнародної організації, договори, які покладають обов'язки на фінанси держави, 

змінюють законоположення, що відносяться до статусу особи, відступу, обміну чи приєднання 

території, можуть бути ратифіковані або схвалені тільки …» (замість трьох крапок вставте номер 

правильної відповіді): 

1.                На підставі Закону 

2.                На підставі Декрету 

3.                На підставі Розпорядження Уряду 

4.                На підставі попередніх домовленостей між сторонами таких договору чи угоди 

5.                На підставі Висновку Конституційної Ради 

 

8. Депутат Сейму у Республіці Польща не може бути затриманий або заарештований без згоди? 

1.     Сенату; 

2.     Маршала Сейму; 

3.     Конституційного Трибуналу; 



4.     Сейму; 

5.     Президента Республіки. 

 

9. Кому належить право призначати Захисника Громадянських Прав Республіки Польща? 

1.     Президенту Республіки; 

2.     Національним Зборам; 

3.     Сейму; 

4.     Сенату; 

5.     Верховному Суду.  

 

10. Вкажіть ознаки республіканської форми правління: 

1. усі вищі органи державної влади є виборними; 

2. вищі органи державної влади є періодично змінними; 

3. державна влада є первинною; 

4. вищі органи державної влади є виборними або сформовані виборними органами; 

5. главою держави є особа, влада якої є первинною. 

 

11.Вкажіть     конституційно-правові     особливості     сучасної     парламентської монархічної форми 

правління: 

1. відсутність Конституції; 

2. реалізація главою держави в основному представницьких повноважень; 

3. формування   уряду   на   основі   результатів   парламентських   виборів (виборів нижньої палати); 

4. відсутність у глави держави права вето на закони або існування традиції його не застосовувати; 

5. здійснення керівництва главою держави діяльністю уряду. 

 

12. Визначте загальні умови набрання чинності законом у Великобританії: 

1. закон приймається обома палатами парламенту і підписується монархом; 

2. закон приймається Палатою Лордів і підписується Спікером; 

3. закон приймається обома палатами парламенту і підписується Лордом-канцлером; 

4. закон приймається Палатою Громад і підписується Прем’єр-міністром; 

5. закон приймається обома палатами парламенту. 

 

13. На які частини прийнято поділяти Палату Громад британського парламенту: 

1. фракції; 

2. депутатські групи; 

3. Уряд ЇЇ Величності та Опозицію ЇЇ Величності; 

4. Міністерства; 

5. Профспілки. 

 

14. Вкажіть відповідь, у якій правильно зазначено конституційні положення, що визначають порядок 

формування Сенату Сполучених Штатів  

1) У склад Сенату Сполучених Штатів Америки входять по три сенатори від кожного штату; 

2) Члени Сенату Сполучених Штатів Америки обираються строком три роки; 

3) У склад Сенату Сполучених Штатів Америки входить по чотири сенатори від кожного штату; 

4) Члени Сенату раз на шість років обираються народом кожного з штатів; 

5) Члени Сенату обираються на шість років Законодавчими зборами відповідних штатів; 

 

15. Представницькі органи в Іспанії ХІ-ХІІ ст. мали назву: 

А. Кортеси 

Б. Альтинги 

В. Риксдаги 

Г. Стортинги 

Д. Ландтаги 

Варіант 2 



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. орган виконавчої влади; 

5. законодавчий орган суб'єкта федерації. 

 

2.Вкажіть способи формування однопалатних парламентів: 

1. прямі вибори; 

2. зайняття місця у парламенті за посадою; 

3. багатоступеневі вибори; 

4. призначення частини складу парламенту главою держави; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

3.Вкажіть   різновид   представницького   мандату,   при   якому   депутат вважається представником 

усієї нації, а не того виборчого округу, у якому він був обраний, та виборці не мають права його 

відкликати: 

1. вільний; 

2. імперативний; 

3. конституційний; 

4. неконституційний; 

5. консолідований. 

 

4.Вкажіть   термін,   що   застосовується   у   зарубіжних   державах   для позначення різновиду уряду, 

усі члени якого є представниками однієї політичної партії: 

1. службовий уряд; 

2. уряд меншості; 

3. коаліційний уряд; 

4. авторитарний уряд; 

5. однопартійний уряд. 

 

5.Вкажіть види права вето як одного із повноважень глави держави: 

1. конструктивне; 

2. абсолютне; 

3. відкладальне; 

4. законодавче; 

5. конституційне. 

 

 

6.До Сенату (верхньої палати) у Франції проводяться:  

1.                безпосередні вибори;  

2.                безпосередньо-опосередковані вибори;  

3.                змішані вибори;  

4.                опосередковано-безпосередні вибори;  

5.                опосередковані вибори. 

 

7. За Конституцією Франції «Будь-який відступ, обмін, приєднання території недійсні без згоди …» 

(замість трьох крапок вставте номер правильної відповіді): 

1.                Зацікавленого населення 

2.                Органів місцевого самоврядування на відповідних територіях 

3.                Парламенту Франції 

4.                Президента Франції 

5.                Ради Міністрів 
 

8.Назвіть особу, яка очолює Сейм у Республіці Польща? 

1.     Голова; 

2.     Маршал; 

3.     Тельман; 

4.     Канцлер; 

5.     Спікер.  
 



9. Який орган згідно Конституції Республіки Польща стоїть на сторожі свободи слова та права на 

інформацію? 

1.     Верховна Палата Контролю; 

2.     Загальна Польська Рада з питань Телебачення і Радіомовлення; 

3.     Захисник Громадянських Прав; 

4.     Конституційний Трибунал; 

5.     Державний Трибунал.  
 

10.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); 

5. відсутність інституту контрасигнатури. 
 

11.Вкажіть види державних режимів зарубіжних країн: 

1. авторитарний; 

2. тоталітарний; 

3. диктаторський; 

4. демократичний; 

5. конституційний. 

 

12. Уряд Великобританії відповідає перед парламентом на засадах: 

1. індивідуальної відповідальності; 

2. колективної відповідальності; 

3. колективної та індивідуальної відповідальності; 

4. адміністративної та дисциплінарної відповідальності; 

5. дисциплінарної відповідальності. 

 

13. Вкажіть варіант, де зазначено хто є лідером офіційної опозиції в британському парламенті: 

1. Лідер найкрупнішої за кількістю місць у нижній палаті опозиційної партії; 

2. Лідер найкрупнішої за кількістю місць у верхній палаті опозиційної партії; 

3. Лорд-канцлер; 

4. Спікер Палати Громад; 

5. Лідери всіх партій, що не ввійшли в уряд. 
 

14. У якій відповіді правильно вказано положення, що розкривають сутність формування Палати 

представників Сполучених Штатів Америки, згідно із Конституцією (1787 р.) ? 

1) Члени Палати представників Сполучених Штатів Америки обираються строком на шість років; 

2) У Палату представників Сполучених Штатів Америки входять по три сенатори від кожного штату; 

3) Члени Палати представників Сполучених Штатів Америки обираються раз на два роки Законодавчими 

зборами відповідних штатів; 

4) Палата представників Сполучених Штатів Америки складається із членів, що обираються раз на три роки 

народом кожного з штатів; 

5) Палата представників Сполучених Штатів Америки складається із членів, що обираються раз на два роки 

народом кожного з штатів. 
 

15. У відповіді під яким номером неправильно вказано представника ліберальної концепції народного 

представництва: 

А. Ш. Л. Монтеск’є 

Б. Б. Констан 

В. Дж. Бентам 

Г. Дж. Ст. Мілль 

Д. О.Холмс 



Варіант 3 

1.3   якою    концепцією    пов'язане    формування    сучасного    інституту парламенту: 

1. верховенства права; 

2. природних прав людини; 

3. представницького правління; 

4. позитивізму; 

5. суспільного договору. 

 

2.Вкажіть способи формування нижніх палат двопалатних парламентів: 

1. прямі вибори; 

2. призначення зі складу верхньої палати парламенту; 

3. призначення усього складу палати главою держави; 

4. делегування    представників    від    органів    виконавчої    влади суб'єктів федерації; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

3.Вкажіть   різновид   представницького   мандату,   при   якому   депутат вважається представником 

того  виборчого округу,  у якому він був обраний, та виборці мають право його відкликати: 

1. вільний; 

2. імперативний; 

3. конституційний; 

4. неконституційний; 

5. консолідований. 

 

4.Вкажіть відповіді, що характеризують зміст коаліційного уряду: 

1. це сформована опозиційною політичною партією модель уряду, що перетвориться у діючий уряд в разі 

перемоги цієї партії на наступних парламентських виборах; 

2. це уряд, сформований із представників кількох парламентських політичних партій — учасників коаліції; 

3. це     уряд,     сформований    у    разі    неможливості    утворення парламентської    коаліції    політичною    

партією,    що    не    має більшості місць у парламенті; 

4. це   уряд,   сформований   не   із   політиків       -   представників парламентських      політичних      партій,      

а      з      професійних управлінців,   у  разі   неможливості  утворення   парламентської коаліції; 

5. це уряд, що формується у кризові моменти існування держави та об'єднує представників усіх політичних 

партій, представлених у парламенті. 

 

5.При якому різновиді накладеного главою держави вето закон не може набути чинності у жодному 

разі (вето не може бути подолане парламентом): 

1. відкладальне; 

2. абсолютне; 

3. вибіркове; 

4. кишенькове; 

5. немає вірної відповіді. 

 

6. Виборцями за чинною Конституцією Республіки Франції є (виберіть найбільш повну і правильну 

відповідь): 

1.                Громадяни всіх національностей, які досягли повноліття та користуються громадянськими та 

політичними правами 

2.                Всі громадяни Франції всіх національностей, які досягли повноліття та активно користуються 

наданими Конституцією громадянськими та політичними правами 

3.                 Всі повнолітні громадяни Франції незалежно від статі, що користуються громадянськими та 

політичними правами та беруть активну участь у політичному житті Республіки 

4.                Всі повнолітні громадяни Франції незалежно від статі, що користуються громадянськими та 

політичними правами 

5.                Всі повнолітні громадяни, які залежно від статі та соціального походження можуть 

користуватися своїми особистими, політичними та громадянськими правами 

 

7. Голова Національних зборів Франції призначає … членів Конституційної Ради (замість трьох 

крапок вставте номер правильної відповіді): 

1.                2 

2.                3 

3.                4 

4.                5 

5.                9 



 

8. Протягом якого часу згідно Конституції Польщі Голова Ради та члени Ради Міністрів зобов’язані 

давати відповіді на інтерпеляції та запити депутатів? 

1.     10 днів; 

2.     30 днів; 

3.     60 днів; 

4.     14 днів; 

5.     21 дня.  

 

 

9. Ким призначаються члени Загальної Польської Ради з питань Телебачення і Радіомовлення? 

1.     Сеймом; 

2.     Верховною Палатою Контролю; 

3.     Конституційним Трибуналом; 

4.     Радою Міністрів; 

5.     Президентом Республіки; 

6.     Сенатом; 

7.     Державним Трибуналом.  

 

10.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. глава уряду призначається президентом; 

5. президент має право дострокового припинення повноважень парламенту (нижньої палати). 

12. Що є обов’язковою умовою для можливості обійняти посаду міністра британського уряду: 

1. членство в Палаті Громад; 

2. належність до королівської сімї; 

3. членство в Палаті Лордів; 

4. наявність дворянського титулу; 

5. членство в парламенті. 

 

13. Назвіть правильний варіант способу фінансового забезпечення лідера офіційної парламентської 

опозиції в Великобританії: 

1. перебуває на державному грошовому утриманні; 

2. працює на громадських засадах; 

3. перебуває на утриманні профспілок; 

4. перебуває на утриманні опозиційної партії; 

5. перебуває на утриманні міжнародних правозахисних організацій. 

 

14. Відповідно до положень Конституції США (1787 р.) право порушувати переслідування в порядку 

імпічменту належить:  

1) Конгресу Сполучених Штатів Америки; 

2) Сенату Сполучених Штатів Америки; 

3) Палаті представників Сполучених Штатів Америки; 

4) Верховному Суду Сполучених Штатів Америки; 

5) Законодавчими Зборами Сполучених Штатів Америки. 

 

15. У відповіді під яким номером неправильно вказано назву одного з основних підходів до розуміння 

сутності політичних партій: 

А. Доктринальний 

Б. Класовий 

В. Інституціональний 

Г. Функціональний 

Д. Компетенційний 

 



Варіант 4 

1.Вкажіть принципи представницького правління: 

1. народ   може   здійснювати  належну  йому  владу тільки  через представницькі органи; 

2. представницький характер можуть мати тільки виборні органи; 

3. акт представницького органу має таку ж юридичну силу, як і акт суб'єкта, якого представляють; 

4. представницький характер мають тільки органи законодавчої влади; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

2.Вкажіть     способи     формування     верхніх     палат     двопалатних парламентів: 

1. прямі вибори, 

2. призначення на посади главою держави, 

3. непрямі вибори, 

4. обрання верхньої палати зі складу нижньої палати парламенту 

5. усі відповіді є вірними. 

 

3.Якими   ознаками   можна   окреслити   зміст   конституційно-правового інституту депутатського 

імунітету: 

1. це       звільнення       депутата       від       конституційно-правової відповідальності за вчинені дії і 

бездіяльність; 

2. це      звільнення      депутата      від      усіх      видів      юридичної відповідальності за вчинені ним дії; 

3. це      звільнення      депутата      від      усіх      видів      юридичної відповідальності за його дії та 

бездіяльність; 

4. це      спеціальна      процедура      притягнення      депутата      до відповідальності; 

5. це гарантія депутатської діяльності, спрямована на забезпечення самостійності  депутата   у   його  

діяльності  та   прийнятті   ним рішень. 

 

 

4.Вкажіть відповіді, що характеризують зміст інституту безпартійного Уряду: 

1. це сформована опозиційною політичною партією модель уряду,що перетвориться у діючий уряд в разі 

перемоги цієї партії на наступних парламентських виборах; 

2. це уряд, сформований із представників кількох парламентських політичних партій — учасників коаліції; 

3. це     уряд,     сформований    у    разі    неможливості    утворення парламентської    коаліції    політичною    

партією,    що    не    має більшості місць у парламенті; 

4. це    уряд,    сформований   не    із   політиків       -   представників парламентських     політичних     партій,      

а     з     професійних управлінців,   у   разі   неможливості   утворення   парламентської коаліції; 

5. це уряд, що формується у кризові моменти існування держави та об'єднує представників усіх політичних 

партій, представлених у парламенті. 

 

5.До якого різновиду належить вето глави держави, що може бути подолане парламентом шляхом 

повторного схвалення законопроекту: 

1. відкладальне; 

2. абсолютне; 

3. вибіркове; 

4. кишенькове; 

5. немає вірної відповіді. 

 

6. Політичні партії у Франції створюються і діють: 

1.                Незалежно 

2.                Вільно 

3.                Не вимушено 

4.                Добровільно 

5.                Всенародно 

 

7. Голова Сенату Франції призначає … членів Конституційної Ради (замість трьох крапок вставте 

номер правильної відповіді): 

1.                2 

2.                3 

3.                4 

4.                5 



5.                9 

 

8. Хто згідно Конституції Республіки Польща має право призначати загально польський референдум? 

1.     Маршал Сейму; 

2.     Прем’єр-міністр Республіки;  

3.     Верховний Суд; 

4.     Сейм; 

5.     Маршал Сенату. 

 

9. Кого Верховна Палата Контролю Республіки Польща контролює з точки зору їх законності, 

економічності, доцільності та добросовісності? 

1.     Політичні партії; 

2.     Органи правлячої адміністрації; 

3.     Польський Національний Банк; 

4.     Державних юридичних осіб; 

5.     Громадські організації; 

6.     Приватних юридичних осіб; 

7.     Громадян Польщі.  

 

10.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми правління: 

1. обрання глави держави позапарламентським способом; 

2. формування уряду позапарламентським способом; 

3. наявність інституту парламентської відповідальності уряду; 

4. відповідальність прем'єр-міністра перед главою держави; 

5. відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту (нижньої палати). 

 

11.Вкажіть конституційно-правові ознаки демократичного державного режиму: 

1. конституційне закріплення широкого переліку прав громадян; 

2. закріплення    і   реальне   здійснення   широкого    спектру   особистих, політичних та соціальних прав 

особи; 

3. існування у державі багатопартійності; 

4. існування у державі багатопартійної політичної системи; 

5. реалізація принципу верховенства закону. 

 

12. Яким чином здійснюється призначення міністрів до британського уряду: 

1. Монархом за поданням Прем’єр-міністра; 

2. Прем’єр-міністром за поданням Монарха; 

3. Парламентом за поданням Прем’єр-міністра; 

4. Монархом одноособово; 

5. Прем’єр-міністром одноособово. 

 

13. Назвіть партії, що складають основу партійної системи Великобританії: 

1. консервативна, лейбористська; 

2. консервативна, ліберальна; 

3. соціал-демократична, ліберальна; 

4. демократична, республіканська; 

5. республіканська, ліберальна. 

 

14.У якій відповіді правильно вказано хто, відповідно до положень Конституції США (1787 р.) є 

Головою Сенату? 

1) Голова Конгресу Сполучених Штатів Америки; 

2) Президент Сполучених Штатів Америки; 

3) Обраний з числа сенаторів, шляхом таємного голосування; 

4) Найстарший сенатор за віком; 

5) Віце-Президент Сполучених Штатів. 

 



15. У відповіді під яким номером правильно вказано тип, до якого належить партійна система сучасної 

України: 

А. Атомізованого плюралізму 

Б. Демократичного централізму 

В. Поляризованого плюралізму 

Г. Двоблокова 

Д. Поміркованого плюралізму 

 



Варіант 5 

1.Вкажіть змістовні ознаки парламенту: 

1. представницький характер; 

2. виборність; 

3. періодична змінність; 

4. верховенство повноважень; 

5. відсутність відповідальності за свою діяльність. 

 

2.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. ротація; 

4. фіксоване представництво; 

5. немає вірної відповіді. 

 

3.Інститут      спеціальної      процедури      притягнення      депутата      до відповідальності, що є 

гарантією депутатської діяльності, спрямованою на забезпечення самостійності депутата у його 

діяльності та прийнятті ним рішень, у зарубіжних державах має назву: 

1. конституційно-правова відповідальність; 

2. проспективна відповідальність; 

3. ретроспективна відповідальність; 

4. депутатський імунітет; 

5. депутатський індемнітет. 

 

4.Вкажіть    відповіді,    що    характеризують    зміст    інституту    уряду національної Єдності: 

6. це сформована опозиційною політичною партією модель уряду, що перетвориться у діючий уряд в разі 

перемоги цієї партії на наступних парламентських виборах; 

7. це уряд, сформований із представників кількох парламентських політичних партій - учасників коаліції; 

8. це     уряд,     сформований    у    разі    неможливості    утворення парламентської    коаліції    політичною    

партією,    що    не    має більшості місць у парламенті; 

9. це   уряд,   сформований   не   із   політиків       -    представників парламентських      політичних     партій,      

а      з      професійних управлінців,   у  разі   неможливості  утворення   парламентської коаліції; 

10. це   уряд,   що   формується   у   кризові  моменти   існування держави   та   об'єднує   представників   усіх   

політичних   партій, представлених у парламенті. 

 

5.До якого різновиду належить вето глави держави, що накладається не на весь закон, а лише на 

окремі його положення: 

1. відносне; 

2. абсолютне; 

3. вибіркове; 

4. кишенькове; 

5. немає вірної відповіді. 

 

6. Політичні партії у Франції повинні поважати принцип: 

1.                Територіальної цілісності 

2.                Незалежності 

3.                Національного суверенітету 

4.                Націонал-соціалізму 

5.                Громадянського суспільства 

 

7.У випадку спору питання про правильність обрання депутатів і сенаторів Франції вирішує: 

1.                Суд 

2.                Президент 

3.                Прем’єр-міністр 

4.                Парламент попереднього скликання 

5.                Конституційна Рада 

 



8. Назвіть суб’єктів права законодавчої ініціативи у Республіці Польща? 

1.     Конституційний трибунал; 

2.     Не менше як 100 000 громадян; 

3.     Президент Республіки; 

4.     Верховний Суд; 

5.     Рада Міністрів; 

6.     Прем’єр-міністр Республіки; 

7.     Верховна Палата Контролю. 

 

 

9. Який орган в Республіці Польща згідно норм Основного закону приймає Державний бюджет? 

1.     Національні Збори; 

2.     Рада Міністрів; 

3.     Польський Національний Банк; 

4.     Сенат; 

5.     Сейм.  

 

10.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми правління: 

1. залежність складу уряду від результатів парламентських виборів; 

2. обрання президента шляхом прямих або опосередкованих виборів; 

3. організаційна відособленість законодавчої і виконавчої гілок влади; 

4. виконання президентом виключно функцій глави держави; 

5. виконання президентом як функцій глави держави, так і функцій глави виконавчої влади. 

 

11.Вкажіть конституційно-правові ознаки авторитарного державного режиму: 

1. суттєве обмеження реалізації політичних прав громадян; 

2. антидемократичні способи проведення виборів; 

3. реалізація принципу верховенства права; 

4. реальна участь у політичному житті лише одної політичної партії; 

5. політичне переслідування опозиційних політичних партій. 

 

12. Який з перелічений юридичних фактів тягне за собою обов’язкову відставку уряду у 

Великобританії: 

1. падіння ВВП; 

2. указ про відставку уряду, виданий монархом; 

3. вотум недовіри від парламенту; 

4. притягнення когось з міністрів до кримінальної відповідальності; 

5. негативне голосування в парламенті по запропонованому урядом законопроекту. 

 

13. Лідер партії, яка перемогла на виборах до парламенту Великобританії стає: 

1. Прем’єр-міністром; 

2. Королем; 

3. Спікером Палати Громад;  

4. Лордом-канцлером; 

5. Президентом. 

 

14. Вкажіть пропущене у наведеному положенні Конституції США (1787 р.) «Конгрес збирається не 

рідше ____________на рік». 

1) одного разу; 

2) двох разів; 

3) трьох разів; 

4) чотирьох разів; 

5) п’яти разів; 

 



15. У відповіді під яким номером правильно вказано різновид парламентаризму, при якому парламент 

проголошується дорадчим органом, основною функцією якого є не законотворчість, а коментар і критика 

урядової діяльності: 

А. Раціоналізований парламентаризм 

Б. Кабінетний парламентаризм 

В. Поляризований плюралізм 

Г. Дуалістичний парламентаризм 

Д. Парламентський міністеріалізм 



Варіант 6 

1.Вкажіть ознаки, що характеризують парламентаризм: 

1. це   діяльність   верховного   органу   законодавчої   влади   щодо представництва народу; 

2. це   діяльність   верховного   органу   законодавчої   влади   щодо представництва інтересів виборчого 

корпусу; 

3. це      система      взаємодії     органів     державної     влади,      що характеризується    провідною   роллю    

парламенту    в    системі розподілу влади; 

4. юридичним виразом парламентаризму є контроль парламенту за діяльністю уряду; 

5. юридичним      виразом      парламентаризму      є      законодавчі повноваження парламенту. 

 

2.Вкажіть   назву   конституційно-правового   інституту,, що   передбачає переобрання частини складу 

палати парламенту протягом тривалого загалом терміну її повноважень: 

1. фіксоване представництво; 

2. ротація; 

3. корпоративний принцип; 

4. багатоступеневі вибори; 

5. проміжні вибори. 

 

3.Якими   ознаками   можна   окреслити   зміст   конституційно-правового інституту депутатського 

індемнітету: 

1. це       звільнення       депутата       від       конституційно-правової відповідальності за вчинені дії і 

бездіяльність; 

2. це      спеціальна      процедура      притягнення      депутата      до відповідальності; 

3. депутат працює у парламенті на постійній основі; 

4. за свою роботу у парламенті депутат отримує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету; 

5. депутат   не   несе   відповідальності   за   свої   висловлювання   у парламенті та результати свого 

голосування. 

 

4.Вкажіть відповіді, що характеризують особливості службового уряду: 

1. це сформована опозиційною політичною партією модель уряду, що перетвориться у діючий уряд в разі 

перемоги цієї партії на наступних парламентських виборах; 

2. це уряд, сформований із представників кількох парламентських політичних партій - учасників коаліції; 

3. це     уряд,     сформований    у    разі    неможливості    утворення парламентської   коаліції    політичною    

партією,    що    не    має більшості місць у парламенті; 

4. це   уряд,    сформований   не   із   політиків       -   представників управлінців,   у  разі   неможливості   

утворення   парламентської коаліції; 

5. це уряд, що формується у кризові моменти існування держави та об'єднує представників усіх політичних 

партій, представлених у парламенті. 

 

5.Яке розуміння  британська наука конституційного права вкладає у поняття "сплячі" повноваження 

(прерогатива) глави держави: 

1. це  повноваження,  які  глава  держави  здійснює  з  дозволу  Прем'єр-міністра; 

2. це повноваження, які глава держави здійснює на власний розсуд; 

3. це повноваження глави держави, які не реалізуються, проте закріплені за ним статутним правом; 

4. це повноваження у законодавчій сфері; 

5. це представницькі повноваження. 

 

6. Політичні партії у Франції повинні поважати принцип: 

1.                Територіальної цілісності 

2.                Незалежності 

3.                Націонал-соціалізму 

4.                Демократії 

5.                Громадянського суспільства 

 

7. Нагляд за правильністю проведення референдуму у Франції та оголошенням його результатів 

здійснює: 

1.                Центральна виборча комісія 

2.                Комітет референдумів 

3.                Тимчасовий парламентський комітет 

4.                Конституційна Рада 



5.                Президент 

 

8. Які з перелічених органів та посадових осіб входять у структуру Сейму Республіки Польща? 

1.     Постійні комітети; 

2.     Віце маршал;  

3.     Лобістські групи; 

4.     Національні збори; 

5.     Постійні комісії; 

6.     Надзвичайні комісії; 

7.     Сенатори.  

 

9. Кому згідно Конституції Республіки Польща належить виключне право законодавчої ініціативи з 

приводу Державного бюджету? 

1.     Національним Зборам; 

2.     Президенту Республіки; 

3.     Сенату; 

4.     Раді Міністрів; 

5.     Сейму.  

 

10.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. змішана республіка; 

5. тоталітарний режим. 

 

11.Вкажіть конституційно-правові ознаки авторитарного державного режиму: 

1. суттєве обмеження політичної багатоманітності; 

2. закріплення і реальне здійснення широкого спектру особистих, політичних та соціальних прав особи 

3. реальна участь у політичному житті лише одної політичної партії; 

4. політичне переслідування опозиційних політичних партій; 

5. конституційне закріплення принципу розподілу влади, який на практиці не реалізується. 

 

12. Вкажіть орган або посадову особу, що може висловити вотум недовіри уряду у Великобританії: 

1. Монарх; 

2. Прем’єр-міністр; 

3. Палата Громад; 

4. Спікер Палати Громад; 

5. Лорд-канцлер. 

 

13.Обраним депутатом в Палату Громад британського парламенту вважається той кандидат, який 

набрав у одномандатному окрузі: 

1. більше голосів, ніж кожен із його суперників, навіть, якщо це й менше половини поданих в окрузі голосів 

виборців; 

2. більше голосів, ніж кожен із його суперників, але не менше 50 % від загального числа виборців округу; 

3. більше голосів, ніж кожен із його суперників, але не менше 50 % від виборців, що взяли участь у виборах; 

4. більше голосів, ніж кожен із його суперників, але не менше 30 % від загального числа виборців округу; 

5. більше голосів, ніж кожен із його суперників, при умові, що всі суперники визнають результати виборів. 

 

 

14. Вкажіть пропущене у наведеному положенні Конституції США (1787 р.) «Кожний законопроект, 

прийнятий Палатою представників і Сенатом, перш ніж стати законом, _______________» 

1)Затверджується Віце-Президентом Сполучених Штатів Америки; 

2) Подається Президентові Сполучених Штатів; 

3) Подається Голові Сенату Сполучених Штатів Америки на для підпису; 

4) Подаються Віце-Президентові Сполучених Штатів Америки; 

5) Затверджуються Головою Палати Представників Сполучених Штатів Америки. 

 



15. У відповіді під яким номером правильно вказано один з різновидів парламентаризму за класифікацією 

проф. А.З.Георгіци:  

А. Завершений парламентаризм 

Б. Парламентське правління 

В. Моністичний парламентаризм 

Г. Дуалістичний парламентаризм 

Д. Раціоналізований парламентаризм 



Варіант 7 

1.Вкажіть функції парламентів зарубіжних країн: 

1. представницька; 

2. контрольна; 

3. фінансова; 

4. правозастосовча; 

5. ідеологічна. 

 

2.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 суб'єктів федерації; 

5. є представницькою структурою територіальних одиниць та їх органів місцевого самоврядування в 

унітарних державах. 

 

3.Змістом   якого   конституційно-правового   інституту   є   вимога   щодо необхідності праці депутата 

у парламенті на постійній основі: 

1. прав та обов'язків парламентаря; 

2. депутатського імунітету; 

3. депутатського індемнітету; 

4. конституційно-правової відповідальності; 

5. розподілу влади. 

 

4.Якими із наведених положень можна охарактеризувати зміст уряду меншості: 

1. це сформована опозиційною політичною партією модель уряду, що перетвориться у діючий уряд в разі 

перемоги цієї партії на наступних парламентських виборах; наступних парламентських виборах; 

2. це уряд, сформований із представників кількох парламентських політичних партій — учасників коаліції; 

3. це     уряд,     сформований    у    разі     неможливості    утворення більшості місць у парламенті; 

4. це   уряд,   сформований   не   із   політиків       -   представників" парламентських      політичних     партій,      

а      з      професійних управлінців,   у   разі   неможливості   утворення   парламентської коаліції; 

5. це уряд, що формується у кризові моменти існування держави та об'єднує представників усіх політичних 

партій, представлених у парламенті. 

 

5.Вкажіть відповідь, що не позначає жодну із систем престолоспадкування: 

1. салічна; 

2. племінна; 

3. скандинавська; 

4. мусульманська; 

5. немає вірної відповіді. 

 

6. Парламент Франції складається з Національних зборів та: 

1.                Всенародних зборів 

2.                Національної ради 

3.                Сенату 

4.                Палати представників 

5.                Палати общин 

 

7.Органічні закони до їх промульгації і регламенти палат Парламенту до введення їх у дію повинні 

бути: 

1.                Розглянуті на спільному засіданні обох палат Парламенту. 

2.                Внесені для обговорення у відповідних комітетах 

3.                Розглянуті спеціально створеною комісією, до якої входять представники обох палат 

4.                Подані в Конституційну Раду, яка висловлюється про їх відповідність Конституції. 

5.                Подані в Конституційну Раду, яка дає санкцію на їх загальнообов’язковість. 

 

8. Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка бажає стати депутатом Сейму у Республіці 

Польща? 

1.     Наявність юридичної освіти; 

2.     Високі моральні якості; 

3.     Досягнення 21 року; 

4.     Наявність громадянства; 



5.     Досягнення 30-ти річного віку; 

6.     Знання державної мови; 

7.     Наявність права голосу.  

 

9. Голову Польського Національного Банку за пропозицією _______________ призначає Сейм строком 

на 6 років? 

1.     Президента Республіки; 

2.     Прем’єр-міністра Республіки; 

3.     Правління Польського Національного Банку; 

4.     Ради Цінової Політики; 

5.     Маршала Сенату.  

 

10.Вкажіть різновид республіканської форми правління, який характеризується особливим статусом 

глави держави (президента), що є одноособовим носієм виконавчої влади, не зв'язаний жодним 

контролем парламенту і судової влади та суміщає посаду глави держави із лідерством у правлячій 

політичній партії: 

1. парламентська республіка; 

2. президентська республіка; 

3. монократична республіка; 

4. змішана республіка; 

5. авторитарний режим. 

 

11.Вкажіть назву державного режиму, що передбачає відкриту диктатуру однієї особи, що є лідером 

єдиної легально існуючої політичної партії, поєднує верховну законодавчу і виконавчу та здійснює 

суттєвий вплив на судову владу: 

1. авторитарний; 

2. тоталітарний; 

3. абсолютна монархія; 

4. демократичний; 

5. ліберальний. 

 

12. Палата Громад британського парламенту нараховує: 

1. 450 депутатів; 

2. 300 депутатів; 

3. 120 депутатів; 

4. 815 депутатів; 

5. 659 депутатів. 

 

13. У взаємовідносинах всередині британського парламенту: 

1. домінує Палата Громад; 

2. домінує Палата Лордів; 

3. має місце рівновага в повноваженнях палат; 

4. домінує та палата, де переважає кількість членів партії, що перемогла на виборах; 

5. домінує та палата, де переважає кількість членів партії, що належать до опозиції. 

 

 

14. У якій відповіді правильно вказано правові наслідки схвалення Президентом Сполучених Штатів 

Америки постанов, резолюцій або рішень, для котрих необхідні згода Сенату і Палати представників? 

1) Постанови, резолюції або рішення вступають в силу; 

2) Постанови, резолюції або рішення не вступають в силу; 

3) Постанови, резолюції або рішення підлягають опублікуванню; 

4) Постанови, резолюції або рішення офіційно оприлюднюються; 

5) Постанови, резолюції або рішення подаються до Конгресу для затвердження. 

 

15. У відповіді під яким номером правильно вказано осіб, які за посадою право бути присутніми на 

закритому пленарному засіданні Верховної Ради України : 

А. Прем'єр-міністр України 

Б. Уповноважений Верховної ради з прав людини 

В. Перший віце-прем'єр-міністр України 

Г. Голова Національного банку України 

Д. Глава Адміністрації Президента України 



Варіант 8 

1.Вкажіть функції парламентів зарубіжних країн: 

1. установча; 

2. законодавча; 

3. фінансова; 

4. політологічна; 

5. конституційна. 

 

2.У чому полягає зміст представництва нижньої палати парламенту: 

1. є представницькою структурою всього народу; 

2. є        представницькою       структурою       політичних        партій, представлених у парламенті; 

3. є   представницькою   структурою   усіх   політичних   партій,   як представлених, так і не представлених у 

парламенті; 

4. є представницькою структурою суб'єктів федерації; 

5. є представницькою структурою територіальних одиниць та їх органів місцевого самоврядування в 

унітарних державах. 

 

3.Законодавчо встановлена відсутність відповідальності депутата за свої висловлювання у парламенті 

та результати свого голосування має назву: 

1. конституційно-правова відповідальність; 

2. проспективна відповідальність; 

3. ретроспективна відповідальність; 

4. депутатський імунітет; 

5. депутатський індемнітет. 

 

4.Вкажіть ознаки тіньового уряду: 

1. це вищий орган державної влади, наділений управлінськими повноваженнями; 

2. це вищий орган виконавчої влади загальної компетенції; 

3. це сформована опозиційною політичною партією модель уряду, що перетвориться у діючий уряд в разі 

перемоги цієї партії на 

4. це    уряд,     сформований    у    разі     неможливості    утворення парламентської    коаліції    політичною    

партією,    що    не    має більшості місць у парламенті; 

5. це   уряд,   сформований   не   із   політиків       -    представників парламентських      політичних     партій,      

а      з      професійних управлінців,   у  разі   неможливості   утворення   парламентської коаліції. 

 

5.Вкажіть країни, президенти яких обираються за участю парламенту: 

1. США; 

2. Російська Федерація; 

3. ФРН; 

4. Польща; 

5. Італія. 

 

6. Парламент Франції складається з Сенату та: 

1.                Національних зборів 

2.                Національної ради 

3.                Ради кардиналів 

4.                Палати представників 

5.                Палати общин 

 

7.З метою перевірки на відповідність Конституції Франції закони до їх промульгації не можуть бути 

передані в Конституційну Раду: 

1.                Президентом 

2.                Міністрами 

3.                Головою Сенату 

4.                Головою Національних Зборів 

5.                Шістдесятьма сенаторами 

 

8. Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка бажає стати сенатором у Республіці Польща? 

1.     Наявність права голосу; 

2.     Досягнення 35-ти років; 

3.     Наявність депутатського мандату; 

4.     Проживання у Польщі протягом останніх 10-ти років; 

5.     Досягнення 30-ти річного віку; 



6.     Наявність громадянства; 

7.     Перебування у шлюбі з громадянкою Польщі.  

 

9. Прем’єр-міністр Російської Федерації призначається Президентом РФ за згодою: 

1. Федеральних зборів; 

2. Радою Федерації Федеральних зборів РФ; 

3. Конституційного суду РФ; 

4. Не менше як половини складу обох палат парламенту РФ; 

5. Державною думою Федеральних Зборів РФ. 

 

10.Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління: 

1. обрання глави держави позапарламентським способом; 

2. формування уряду позапарламентським способом; 

3. наявність інституту парламентської відповідальності уряду; 

4. наявність інституту контрасигнатури; 

5. відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту (нижньої палати). 

 

11. Вкажіть різновиди тоталітарного державного режиму: 

1. демократичний; 

2. ліберальний; 

3. фашистський; 

4. нацистський; 

5. неоліберальний. 

 

12. Мінімальний вік для обрання на посаду депутата Палати Громад британського парламенту: 

1. 18 років; 

2. 21 рік; 

3. 25 років; 

4. 30 років; 

5. 35 років. 

 

13. На який строк Палата Лордів британського парламенту може відтермінувати промульгацію 

законопроектів, прийнятих Палатою Громад, крім фінансових: 

1. на 1 рік; 

2. на 1 місяць; 

3. на 3 місяці; 

4. на 6 місяців; 

5. на 2 роки.  

 

14. Вкажіть відповідь, у якій неправильно названо права окремих штатів Сполучених Штатів 

Америки, згідно з Конституцією 1787 р  

1) Штат не може вступати в договори, союзи чи конфедерації; 

2) Штат не може призначати у визначеному його Законодавчими зборами порядку виборщиків; 

3) Штат не може утримувати в мирний час війська чи військові кораблі,  

4) Штат не може входити у згоду або укладати договори з іншим штатом чи іноземною державою,  

5) Штат не може вступати у війну, якщо тільки він не піддавався нападові чи не знаходиться у такій 

безпосередній небезпеці, при якій недопустиме зволікання. 

 

15. У відповіді під яким номером правильно вказано акт українського законодавства, в якому вперше 

офіційно було використано термін «парламент»: 

А. Закон України «Про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України» від 7 жовтня 1993 р. 

Б. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 

В. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. 

Г. Конституція України від 28 червня 1996 року 

Д. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 

прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. 



Варіант 9 

 

1.Якими ознаками характеризувався парламентаризм на етапі  його зародження (19 ст.): 

1. значний вплив парламенту на політичне життя суспільства; 

2. незначний вплив парламенту на політичне життя суспільства; 

3. парламент — відносно  представницький орган,  що зумовлено виборчими цензами; 

4. парламент    здійснює    реальне    представництво    усіх    верств населення держави; 

5. значний  вплив  груп тиску  (лобістських  груп)  на  діяльність парламенту. 

 

2.Вкажіть види верхніх палат парламентів зарубіжних держав залежно від можливості їх впливу на 

законодавчий процес: 

1. контрольна; 

2. законодавча; 

3. конституційна; 

4. сильна; 

5. слабка. 

3.Змістом якої форми парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої   влади   є   

формулювання  в   усній  чи   письмовій   формі запитання певній посадовій особі, відповідь якої не 

обговорюється та жодне рішення парламентом у результаті цього не приймається: 

1. питання до органів виконавчої влади та їх посадових осіб; 

2. дебатів; 

3. інтерпеляції; 

4. вотуму недовіри; 

5. парламентських слухань. 

 

4.За яких умов у зарубіжних державах формується коаліційний уряд: 

1. за умов президентської республіки, коли жодна із політичних партій не має більшості депутатських 

мандатів у парламенті; 

2. за умов парламентської або змішаної республіканської форми правління; 

3. за умов парламентської монархічної форми правління; 

4. коли жодна із політичних партій не отримала більшості місць у парламенті і не може сформувати 

однопартійний уряд; 

5. коли главі держави не вдається сформувати уряд на власний розсуд. 

 

5.Вкажіть способи  притягнення до відповідальності  президентів зарубіжних держав: 

1. питання про відповідальність порушується парламентом, а відповідне рішення приймається содовим 

органом; 

2. питання про відповідальність вирішується виключно парламентом; 

3. питання про відповідальність порушується парламентом, а відповідне рішення приймається на 

референдумі; 

4. питання ініціюється виборцями, а відповідне рішення приймається на референдумі; 

5. немає правильної відповіді. 

 

6. Парламент Франції збирається на … сесії в рік (замість трьох крапок вставте номер правильної 

відповіді): 

1.                Одну чергову 

2.                Дві чергові 

3.                Три чергові 

4.                Чотири чергові 

5.                Одну чергову та дві позачергові 

 

 

7. Активне виборче право у Республіці Польща настає з? 

1.     21 року; 

2.     18 років; 

3.     16 років; 

4.     17 років; 

5.     25 років. 

 



8. Яку відповідальність несуть члени Ради Міністрів Республіки Польща перед Сеймом за свою 

діяльність? 

1.     Субсидіарну; 

2.     Повну; 

3.     Солідарну; 

4.     Конституційну; 

5.     Політичну.  

 

9. Федеральні збори РФ є: 

1. органом, що утворюється на 4 роки; 

2. органом, що утворюється на 3 роки; 

3. органом, що утворюється на 5 років; 

4. органом, що утворюється на 7 років; 

5. постійно діючим органом. 

 

10.Вкажіть ознаки парламентської республіки як форми правління: 

1. парламентський спосіб обрання президента; 

2. парламентський спосіб формування уряду; 

3. відповідальність уряду виключно перед главою держави; 

4. відсутність інституту контрасигнатури; 

5. відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту. 

 

11. Вкажіть конституційно-правові обмеження дострокового припинення повноважень парламенту 

главою держави: 

1. неможливість здійснити це право в час обговорення у парламенті питання про імпічмент президента; 

2. коли в парламенті обговорюється питання про недовіру до уряду; 

3. коли в парламенті обговорюється питання про ратифікацію чи денонсацію міжнародних договорів; 

4. протягом кількох місяців після початку роботи парламенту; 

5. немає вірної відповіді. 

 

12. В якому випадку Спікер Палати Громад у британському парламенті бере участь в голосуванні: 

1. у всіх випадках без обмежень; 

2. в разі прийняття конституційних законів; 

3. в разі, якщо голоси депутатів поділились порівну; 

4. з питань, прийняття яких потребує кваліфікованої більшості; 

5. в нього немає права голосу за жодних обставин. 

 

13. Що є обов’язковою умовою реалізації права монарха на розпуск Палати Громад у Великобританії: 

1. Указ Прем’єр-міністра; 

2. Порада Прем’єр-міністра; 

3. Висновок Голови Верховного Суду; 

4. Проведення попереднього референдуму; 

5. Згода Палати Лордів. 

 

14. Вкажіть відповідь, у якій неправильно названо права окремих штатів Сполучених Штатів 

Америки, згідно з Конституцією 1787 р. 

1) Штат не може вступати в договори, союзи чи конфедерації; 

2) Штат не може карбувати монету; 

3) Штат не може утримувати в мирний час цивільні кораблі;  

4) Штат не може входити у згоду або укладати договори з іншим штатом чи іноземною державою,  

5) Штат не може вступати у війну, якщо тільки він не піддавався нападові чи не знаходиться у такій 

безпосередній небезпеці, при якій недопустиме зволікання. 

 

15. У відповіді під яким номером правильно вказано хронологічні рамки існування парламентсько-

президентської республіки в Україні: 

А. 1993-1996 рр. 

Б. 1990-1992 рр. 

В. 1996-2005 рр. 

Г. 2010-2013 рр. 



Д. 1990-1991 рр. 

 



Варіант 10 

1.Якими ознаками характеризувався парламентаризм на етапі  його зародження (19 ст.): 

1. значний вплив парламенту на політичне життя суспільства; 

2. незначний вплив парламенту на політичне життя суспільства; 

3. парламент — відносно  представницький орган,  що зумовлено виборчими цензами; 

4. парламент    здійснює    реальне    представництво    усіх    верств населення держави; 

5. значний  вплив  груп тиску  (лобістських  груп)  на  діяльність парламенту. 

 

2.До якого виду відноситься верхня палата парламенту, якщо вона може відтермінувати прийняття 

рішення нижньою палатою,  але її вето може бути подолане нижньою палатою: 

1. сильна палата; 

2. слабка палата; 

3. законодавча палата; 

4. конституційна палата; 

5. контрольна палата. 

 

3.Змістом якої форми парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади є 

постановка важливого запитання уряду загалом чи певній посадовій особі, яка дає пояснення - 

відповідь, обговорення цього   питання   у   парламенті   та   прийняття   в   результаті   цього 

відповідного рішення парламентом: 

1. питання до органів виконавчої влади та їх посадових осіб; 

2. дебатів; 

3. інтерпеляції; 

4. вотуму недовіри; 

5. парламентських слухань. 

 

4.Вкажіть держави,  у яких,   виходячи із  теоретичних  положень  про форму правління, може бути 

сформований коаліційний уряд: 

1. СІНА; 

2. Італія; 

3. ФРН; 

4. Аргентина; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

5.Вкажіть назву конституційно-правового інституту, змістом якого є спеціальна процедура 

притягнення до відповідальності Президента за вчинені ним діяння з усуненням його із займаної 

посади: 

1. ротація; 

2. звільнення; 

3. санкція; 

4. імпічмент; 

5. вотум недовіри. 

 

6.Перша сесія Парламенту Франції розпочинається: 

1.                5 лютого 

2.                4 березня 

3.                1 вересня 

4.                2 жовтня 

5.                3 листопада 

 

7. Умовою набрання чинності закону, постанови чи акту місцевого права згідно ст. 88 Конституції 

Польщі є? 

1.     Оприлюднення; 

2.     Прийняття; 

3.     Оголошення; 

4.     Опублікування; 

5.     Декларація. 

 

8. Хто виражає недовіру Раді Міністрів Республіки Польща? 

1.     Національні Збори; 



2.     Сейм; 

3.     Сенат; 

4.     Президент Республіки; 

5.     Державний Трибунал.  

 

9. Державна Дума Федеральних зборів РФ обирається строком на: 

1. 3 роки; 

2. 4 роки; 

3. 5 років; 

4. 6 років; 

5. 7 років. 

 

10.Вкажіть ознаки змішаної республіки як форми правління: 

1. парламентський спосіб обрання президента; 

2. парламентський спосіб формування уряду; 

3. відповідальність уряду виключно перед главою держави; 

4. наявність у президента повноважень у сфері виконавчої влади; 

5. відсутність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту. 

 

11. Закони британського парламенту, що містять правила поведінки загального характеру та 

неодноразового застосування, звернені до невизначеного кола осіб, мають назву: 

1. звичайні закони; 

2. приватні закони; 

3. публічні закони; 

4. привілейовані закони; 

5. монарші закони. 

 

12. Яким чином призначається/обирається Лорд-канцлер Палати Лордів парламенту у 

Великобританії: 

1. обирається Палатою Лордів за поданням Прем’єр-міністра; 

2. призначається монархом одноособово; 

3. обирається Палатою Лордів; 

4. обирається прямими виборами підданими Великобританії; 

5. на сьогодні такої посади в Палаті Лордів не існує. 

 

13. В чому полягає суть системи престолонаслідування, що діє у Великобританії: 

1. не виключає жінок, однак перевага в успадкуванні трону надається чоловікам; 

2. трон успадковується тільки по жіночій лінії; 

3. жінки і чоловіки мають рівні права на успадкування трону; 

4. трон успадковує сім'я (частина династії), яка й вирішує хто саме посяде трон; 

5 трон успадковується тільки по чоловічій лінії. 

 

14. Вкажіть відповідь, у якій правильно названо права окремих штатів Сполучених Штатів Америки, 

згідно з Конституцією 1787 р. 

1) Штат може самостійно вступати в договори, союзи чи конфедерації; 

2) Штат може карбувати монету; 

3) Штат не може утримувати в мирний час війська чи військові кораблі;  

4) Штат може входити у згоду або укладати договори з іншим штатом чи іноземною державою;  

5) Штат може вступати у війну, навіть якщо він не піддавався нападові чи не знаходиться у такій 

безпосередній небезпеці, при якій недопустиме зволікання. 

 

 

У відповіді під яким номером правильно вказано країни, в конституціях яких закріплено принцип вільного 

депутатського мандату: 

А. Китайська народна республіка 

Б. Соціалістична республіка В’єтнам 



В. Індія 

Г. Португалія 

Д. Нігерія 



Варіант 11 

1.Якими ознаками характеризувався парламентаризм у 20 ст.: 

1. поступове зменшення ролі парламентів у житті суспільства і держави на фоні зростання ролі органів 

виконавчої влади; 

2. поступове   зростання  ролі  парламентів  у  житті  суспільства  і держави на фоні зменшення ролі органів 

виконавчої влади; 

3. зростання  реального   представництва   населення  у  зв'язку  із демократизацією виборчого права; 

4. зниження рівня реального представництва населення у зв'язку із запровадженням виборчих цензів; 

5. зведення змісту парламентаризму до контролю парламенту за діяльністю уряду. 

 

2.До якого виду відноситься верхня палата парламенту, якщо без її згоди закон не може бути 

прийнятий нижньою палатою парламенту: 

1. сильна палата; 

2. слабка палата; 

3. законодавча палата; 

4. конституційна палата; 

5. контрольна палата. 

 

3.Вкажіть   форму   парламентського   контролю   за  діяльністю   органів виконавчої влади, змістом 

якої є утворення спеціальних комісій, які маючи доступ до усіх необхідних документів, проводять 

дослідження діяльності уряду, результати якого вносять на розгляд парламенту: 

1. дебати; 

2. інтерпеляція; 

3. парламентські слухання; 

4. парламентські розслідування; 

5. вотум недовіри. 

 

4.Вкажіть назву конституційно-правового інституту, зміст якого полягає у схваленні парламентом 

(нижньою палатою) програми діяльності новосформованого уряду та його персонального складу: 

1. парламентська довіра; 

2. парламентське схвалення; 

3. парламентська прерогатива; 

4. парламентська інвеститура; 

5. парламентська інтерпеляція. 

 

5.Вкажіть особливості позапарламентського способу формування уряду: 

1. він      передбачає      існування      інституту      парламентської інвеститури; 

2. він може передбачати формальне   призначення глави уряду главою держави; 

3. він    може    передбачати    обрання    усього    складу    уряду парламентом на його засіданні; 

4. він   може   передбачати   формальне   обрання   глави   уряду парламентом; 

5. немає вірної відповіді. 

 

6. Друга сесія Парламенту Франції розпочинається: 

1.                1 квітня 

2.                2 квітня 

3.                3 квітня 

4.                4 квітня 

5.                5 квітня 

 

7. 7.Законодавчу владу в Польській Республіці здійснюють? 

1.     Конгрес та Сенат; 

2.     Державна Дума та Рада Федерації; 

3.     Фолькетинг;  

4.     Сейм та Сенат; 

5.     Генеральні Кортеси. 

 

8. Прем’єр-міністр Республіки Польща може звернутися до Сейму з проханням? 

1.     Висловити недовіру Раді Міністрів; 

2.     Звільнити окремих міністрів Ради Міністрів; 



3.     Призначити окремих міністрів Ради Міністрів; 

4.     Переобрати Раду Міністрів; 

5.     Висловити довіру Раді Міністрів. 

 

9. Федеральні закони приймаются: 

1. Президентом Російської Федерації; 

2. Урядом РФ; 

3. Місцевими референдумами; 

4. Радою Федерації Федеральних зборів РФ; 

5. Державною думою Федеральних Зборів РФ. 

 

10.Вкажіть ознаки змішаної республіки як форми правління: 

1. позапарламентський спосіб обрання президента; 

2. позапарламентський спосіб формування уряду; 

3. відповідальність уряду перед парламентом; 

4. відсутність у президента повноважень у сфері виконавчої влади; 

5. наявність у президента права дострокового припинення повноважень парламенту. 

 

11. Монарх призначає Прем’єр-міністром Великобританії: 

1.   лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Общин; 

2.   лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті Лордів; 

3.   фахівця в галузі економіки; 

4.   особу, запропоновану коаліцією фракцій парламенту; 

5. лідера політичної партії, що підтримує програму дій монарха. 

 

12. Скільки читань проходить законопроект перед його остаточним прийняттям парламентом у 

Великобританії: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

13. Назвіть найбільш правильний варіант, що вказує на обмеження релігійного характеру, які 

виключають можливість успадкування трону у Великобританії: 

1. монарх та його/її чоловік/дружина не може бути католиком, а тільки протестантом; 

2. монарх може належати до будь якої церкви, релігійної конфесії, крім католицької; 

3. монарх має бути католиком; 

4. монарх має бути тільки протестантом; 

5. таких обмежень не існує. 

 

14.Вкажіть відповідь, у якій правильно названо права окремих штатів Сполучених Штатів Америки, 

згідно з Конституцією 1787 р. 

1) Штат може самостійно вступати в договори, союзи чи конфедерації; 

2) Штат може карбувати монету; 

3) Штат може утримувати в мирний час війська чи військові кораблі;  

4) Штат може входити у згоду або укладати договори з іншим штатом чи іноземною державою;  

5) Штат не може вступати у війну, якщо тільки він не піддавався нападові чи не знаходиться у такій 

безпосередній небезпеці, при якій недопустиме зволікання. 



Варіант 12 

1.Якими ознаками характерний парламентаризм на сучасному етапі його розвитку: 

1. тенденцією до поступового зростання ролі парламентів у житті суспільства і держави; 

2. тенденцією до поступового зменшення ролі парламентів у житті суспільства і держави; 

3. значним впливом груп тиску (лобістських груп) на діяльність парламентів; 

4. запровадженням    нових    виборчих    цензів    щодо    активного виборчого права; 

5. немає вірної відповіді. 

 

2.Які внутрішньопарламентські структури утворюються в зарубіжних державах за критерієм 

партійної приналежності їх членів: 

1. парламентські комітети; 

2. парламентські комісії; 

3. парламентські фракції; 

4. парламентське бюро; 

5. парламентська президія. 

 

3.Вкажіть    особливості    взаємовідносин    уряду    з     парламентом    у президентських республіках: 

1. уряд формується парламентським способом; 

2. уряд формується позапарламентським способом; 

3. міністри відповідальні за свою діяльність перед Президентом 

4. уряд не несе відповідальності перед парламентом; 

5. прем'єр-міністр призначається Президентом. 

 

4.Вкажіть   у   правильній   послідовності   стадії   формування   уряду   у країнах із  парламентськими 

формами правління  (Великобританія, Італія, Австралія та ін.): 

1. призначення глави уряду главою держави; 

2. утворення парламентської коаліції у разі відсутності у жодної представленої в парламенті (нижній палаті)   

політичної партії більшості голосів; 

3. формування главою уряду персонального складу уряду; 

4. остаточне призначення усіх членів уряду на посади актом глави держави; 

5. схвалення парламентом програми діяльності уряду та його персонального складу. 

 

5.У чому полягає зміст позапарламентського способу формування урядів у зарубіжних державах: 

1. склад уряду залежить від результатів парламентських виборів (виборів до складу нижньої палати); 

2. міністри уряду призначаються на посади безпосередньо главою держави; 

3. він передбачає існування інституту парламентської інвеститури; 

4. члени уряду призначаються главою парламенту; 

5. немає вірної відповіді. 

 

6. Перша сесія Парламенту Франції триває: 

1.                20 днів 

2.                30 днів 

3.                50 днів 

4.                80 днів 

5.                90 днів 

 

7. На який строк обираються у Польській Республіці Сейм та Сенат? 

1.     5 років; 

2.     4 роки; 

3.     7 років; 

4.     3 роки; 

5.     10 років.  

 

8. Прем’єр-міністр Республіки Польща заявляє про свою відставку у таких випадках? 

1.     Вираження Раді Міністрів довіри; 

2.     Неприйняття Сеймом постанови про вотум довіри Раді Міністрів; 

3.     Відставки Президента Республіки Польща; 

4.     Вираження Раді Міністрів недовіри; 

5.     Прийняття Сеймом постанови про вотум довіри Раді Міністрів; 



6.     Відставки Прем’єр-міністра Республіки Польща; 

7.     Неприйняття Сеймом бюджету на наступний рік.  

 

9. Прем’єр-міністр Російської Федерації призначається: 

1. Президентом РФ за згодою Державної Думи Федеральних Зборів РФ; 

2. Державною Думою за пропозицією Президента РФ; 

3. Президентом РФ за згодою Федеральних Зборів РФ; 

4. Президентом РФ за згодою більшості принаймні однієї з палат Парламенту; 

5. Президентом РФ за згодою Уряду попереднього скликання. 

 

 

10.Вкажіть країни, що за формою правління є парламентськими республіками: 

1. США; 

2. Великобританія; 

3. Франція; 

4. Польща; 

5. Федеративна Республіка Німеччина. 

 

11. На який строк Палата Лордів британського парламенту може відтермінувати промульгацію 

фінансових законопроектів прийнятих Палатою Громад: 

1. на 1 рік; 

2. на 1 місяць; 

3. на 3 місяці; 

4. на 6 місяців; 

5. на 2 роки.  

 

12. Після прийняття Палатою Громад британського парламенту, законопроект: 

1. передається монарху для підписання; 

2. передається в Палату Лордів; 

3. оприлюднюється; 

4. передається міністру з конституційних справ; 

5. передається Прем’єр-міністру для організації його виконання. 

 

13. Згідно з Конституцією США (1787 р.) всі встановлені Конституцією повноваження законодавчої 

влади належать: 

1) Конгресові Сполучених Штатів; 

2) Палаті Сенаторів Сполучених Штатів; 

3) Верховному Суду Сполучених Штатів; 

4) Конгресменам Сполучених Штатів; 

5) Президентові Сполучених Штатів; 

 

14. Вкажіть відповідь, у якій правильно названо права окремих штатів Сполучених Штатів Америки, 

згідно з Конституцією 1787 р. 

1) Штат не може карбувати монету; 

2) Штат може утримувати в мирний час війська чи військові кораблі;  

3) Штат може входити у згоду або укладати договори з іншим штатом чи іноземною державою;  

4) Штат може вступати у війну. 

5) Штат може самостійно вступати в договори, союзи чи конфедерації 

 

15. У відповіді під яким номером неправильно вказано європейські країни, в яких діє однопалатний 

парламент: 

А. Данія 

Б. Греція 

В. Румунія 

Г. Македонія 



Д. Угорщина 



Варіант 13 

1.Охарактеризуйте місце парламенту у системі розподілу влади держав із парламентськими формами 

правління: 

1. парламент і уряд на чолі з президентом формально незалежні один від одного; 

2. парламент відіграє важливу роль у формуванні уряду; 

3. без парламентської довіри уряд працювати не може; 

4. парламент здійснює контроль за діяльністю уряду; 

5. парламент може виразити недовіру до уряду, що має наслідком відставку уряду. 

 

2.Які внутрішньопарламентські структури утворюються в зарубіжних державах     за     галузевим     

чи     функціональним     критерієм    для попереднього    вивчення    і    підготовки    питань   для   

розгляду   на засіданнях парламенту: 

1. парламентські комітети; 

2. парламентські комісії; 

3. парламентські фракції; 

4. парламентське бюро; 

5. парламентська президія. 

 

3.Вкажіть    особливості    взаємовідносин    уряду    з    парламентом    у парламентських республіках: 

1. уряд формується парламентським способом; 

2. уряд формується позапарламентським способом; 

3. уряд очолює Президент; 

4. уряд     несе     відповідальність     за     свою     діяльність     перед парламентом; 

5. уряд може функціонувати тільки за умови довіри до нього з боку парламенту. 

 

4.Вкажіть   способи   заміщення   посади   глави   уряду   у   країнах   із парламентськими формами 

правління: 

1. призначення на посаду главою держави; 

2. обрання парламентом (нижньою палатою); 

3. обрання безпосередньо виборчим корпусом; 

4. обрання на посаду шляхом непрямих виборів; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

5.Вкажіть особливості парламентського способу формування уряду: 

1. він передбачає існування інституту парламентської інвеститури; 

2. він може передбачати формальне     призначення глави уряду главою держави; 

3. він може передбачати обрання усього складу уряду парламентом на його засіданні; 

4. він    може    передбачати    формальне    обрання    глави    уряду парламентом;  

5. усі відповіді є вірними. 

 

6.Друга сесія Парламенту Франції не може тривати: 

1.                88 днів 

2.                89 днів 

3.                90 днів 

4.                91 день 

5.                87 днів 

 

7. Хто призначає вибори до Сейму у Польській Республіці? 

1.                             Президент Республіки; 

2.                             Маршал Сенату; 

3.                             Сенат; 

4.                             Верховний Суд; 

5.                             Рада Міністрів. 

 

8. Який орган в Республіці Польща є вищим в системі органів державного контролю?  

1.     Верховна Палата Контролю; 

2.     Нижня Палата Контролю; 

3.     Захисник Громадянських Прав; 

4.     Конституційний Трибунал; 

5.     Державний Трибунал. 

 



 

9. Позначте відповідь, у якій вказано орган державної влади Російської Федерації, що у її Конституції 

характеризується як «парламент РФ, представницький та законодавчий орган РФ»: 

1.                Державна Дума РФ; 

2.                Рада Федерації РФ; 

3.                Федеральні Збори РФ; 

4.                Президент РФ; 

5.                   Федеральний уряд РФ. 

 

10.Вкажіть країни, що за формою правління є парламентськими монархіями: 

1. Швеція; 

2. Великобританія; 

3. Франція; 

4. Польща; 

5. Іспанія. 

 

11. На який строк обирається Палата Громад парламенту Великобританії: 

1. 1 рік; 

2. 3 роки; 

3. 4 роки; 

4. 5 років; 

5. 7 років. 

 

12. За загальним правилом, в разі відхилення Палатою Лордів законопроекту, прийнятого Палатою 

Громад, остання вправі: 

1. повторно схвалити такий законопроект але не раніше як через 1 місяць; 

2. повторно схвалити такий законопроект але не раніше як через 1 рік; 

3. винести законопроект на референдум; 

4. повторно схвалити такий законопроект але кваліфікованою більшістю; 

5. повторно передати законопроект в Палату Лордів. 

 

13. Згідно з Конституцією США (1787 р.) Конгрес Сполучених Штатів складається з: 

1) Сенату і палати Лордів; 

2) Сенату і Палати представників; 

3) Нижньої і Верхньої палат; 

4) Палати конгресменів і Палати сенаторів; 

5) Палати сенаторів і Палати представників; 

 

14.У якій правильно вказано положення, що стосуються порядку здійснення виборів Президента 

Сполучених Штатів Америки, згідно з Конституцією 1787 р. 

1) Кожен штат призначає у визначеному його Законодавчими зборами порядку виборщиків; 

2) Виборщики призначаються у кількості, що дорівнює числу сенаторів і представників, які штат має право 

посилати в Конгрес; 

3) Не можуть призначатися виборщиками сенатори; 

4) Виборщики збираються по своїх відповідних штатах і голосують таємним голосування бюлетенями за 

двох осіб; 

5) Особа, яка отримала найбільшу кількість голосів, стає Президентом, якщо тільки це число перевищує 

половину всієї кількості виборщиків. 

 

15.У відповіді під яким номером правильно вказано одну з груп принципів парламентаризму, які 

виокремлено проф. М.А. Могуновою: 

А. Депутатське правління 

Б. Правління парламентських партій 

В. Правління партій та їх блоків 



Г. Правління кабінету 

Д. Розділене правління 

 



Варіант 14 

1.Охарактеризуйте місце парламенту у системі розподілу влади президентських республік: 

1. парламент і уряд на чолі з президентом формально незалежні один від одного; 

2. парламент відіграє важливу роль у формуванні уряду; 

3. без парламентської довіри уряд працювати не може; 

4. парламент здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади та глави держави через фінансові та 

контрольні повноваження; 

5. парламент може виразити недовіру до уряду, що має наслідком відставку уряду. 

 

2.Вкажіть назву нормативно-правового акту,  що регулює  процедурні питання діяльності 

парламентів зарубіжних держав: 

1. конституція; 

2. закон; 

3. постанова; 

4. регламент; 

5. немає вірної відповіді. 

 

3.Вкажіть    особливості    взаємовідносин    уряду    з    парламентом    у парламентських монархіях: 

1. уряд формується парламентським способом; 

2. уряд формується позапарламентським способом; 

3. уряд очолює Президент; 

4. уряд     несе     відповідальність     за     свою     діяльність     перед парламентом; 

5. уряд може функціонувати тільки за умови довіри до нього з боку парламенту. 

 

4.Вкажіть способи заміщення посад міністрів (членів уряду) у країнах із парламентськими формами 

правління: 

1. призначення на посаду главою держави за пропозицією глави уряду; 

2. безпосереднє обрання парламентом (нижньою палатою); 

3. безпосереднє обрання виборцями; 

4. призначення спікером; 

5. призначення прем'єр-міністром. 

 

5.У чому полягає зміст парламентського способу формування урядів у зарубіжних державах: 

1. у країнах з парламентським способом формування уряду склад уряду залежить від результатів 

парламентських виборів (виборів до складу нижньої палати); 

2. у країнах з парламентським способом формування уряду усі члени уряду призначаються парламентом на 

його засіданні; 

3. у країнах з парламентським способом формування уряду усі члени   уряду    призначаються    за    участю    

у   цьому   процесі парламентських комісій; 

4. у країнах з парламентським способом формування уряду члени уряду призначаються главою парламенту; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

6.За винятком випадків, коли Парламент Франції збирається на підставі закону, позачергові сесії 

відкриваються і закриваються на підставі: 

1.                Постанови Уряду 

2.                Наказу Прем’єр-міністра 

3.                Декрету Уряду 

4.                Декрету Президента 

5.                Наказу президента  

 

7. Сейм Республіки Польща може скоротити строк своїх повноважень постановою, яку приймає 

більшість не менше як____голосів законного числа депутатів?  

1.     1/2; 

2.     1/4; 

3.     2/3; 

4.     3/4; 

5.     2/5. 

 

8. Кому згідно Конституції підпорядкована Верховна Палата Контролю Республіки Польща? 



1.     Президенту республіки; 

2.     Сейму; 

3.     Сенату; 

4.     Раді Міністрів; 

5.     Конституційному Трибуналу.  

 

9. Структурно парламент Російської Федерації складається з: 

1.                Федеральних зборів та Державної Думи; 

2.                Державної Думи та Ради Федерації; 

3.                Сенату та Державної Думи; 

4.                Парламенту та Ради Федерації; 

5.                   Ради Федерації  та Федеральних зборів. 

 

10.Вкажіть країни, що за формою правління є президентськими республіками: 

1. США; 

2. Великобританія; 

3. Франція; 

4. Польща; 

5. Федеративна Республіка Німеччина. 

 

11. Яка партійна система діє у Великобританії: 

1. багатопартійна система; 

2. однопартійна система; 

3. двопартійна система; 

4. багатопартійна система з однією домінуючою партією; 

5. партійна система з визначеним законом числом партій. 

 

12.Вкажіть на правові наслідки відставки Прем’єр-міністра уряду у Великобританії: 

1. в відставку йде весь уряд; 

2. розпуск парламенту; 

3. обрання нового Прем’єр-міністра; 

4. призначення виконуючого обов’язки Прем’єр-міністра; 

5. керівництво урядом переймає монарх. 

 

 

13. У якій відповіді правильно вказане конституційне положення, що гарантує законність публічних 

актів, офіційних документів і судових рішень кожного штату: 

1) Конгрес може через загальні закони встановлювати способи перевірки таких актів, документів і судових 

рішень, а також їх сили; 

2) Офіційні документи, публічні акти та судові рішення реєструються у встановленому законом порядку; 

3) Кожним штатом повинна встановлюватись особлива процедура прийняття публічних актів, офіційних 

документів і судових рішень; 

4) Офіційні документи, публічні акти та судові рішення офіційно публікуються у кожному штаті; 

5) Конгрес може перевіряти офіційні акти, документи і судові рішення, а також їх силу. 

 

14.Конгрес має право встановлювати і стягувати податки з доходів…: 

1.                 фізичних і юридичних осіб 

2.                 передбачених як прямі доходи населення 

3.                 фізичних осіб та великих підприємств, незалежно від законності таких надходжень 

4.                 фізичних та юридичних осіб, які були отримані ними законним шляхом. 

5.                 з якого джерела вони б не походили, незалежно від розподілу цих податків між окремими 

штатами 

 

15. Партійні організатори, які здійснюють нагляд за дотриманням партійної дисципліни членами 

парламентських фракцій, у парламентах Великобританії, США, Канади називаються: 

А. «Чоботи» 

Б. «Батоги» 

В. «Наглядачі» 

Г. «Ремені» 



Д. «Спостерігачі»



Варіант 15 

1.Охарактеризуйте місце парламенту у системі розподілу влади держав зі змішаними 

республіканськими формами правління: 

1. парламент і уряд на чолі з президентом формально та фактично незалежні один від одного; 

2. склад   уряду   визначається   з   урахуванням   співвідношення політичних сил у парламенті; 

3. парламент може виразити недовіру до уряду, що має наслідком відставку уряду;  

4. при розгляді парламентом питання про довіру до уряду він стикається     із     ризиком     дострокового     

припинення     його повноважень главою держави; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

2.Вкажіть предмети відання парламентів зарубіжних держав: 

1. повноваження у законодавчій сфері; 

2. повноваження у сфері бюджету та фінансів; 

3. повноваження у сфері державного управління; 

4. повноваження у сфері відправлення судочинства; 

5. повноваження   щодо   формування   органів   державної   влади, призначення та обрання посадових осіб. 

 

3.Вкажіть   особливості   взаємовідносин   уряду   з   главою   держави   у президентських республіках: 

1. це відносини підпорядкування; 

2. уряд   і   Президент   є   незалежними   структурами   у   системі державної влади; 

3. міністри   несуть   відповідальність   за   свою   діяльність   перед парламентом і Президентом; 

4. Президент є єдиним органом у системі виконавчої влади, який приймає правові акти загальної 

компетенції; 

 5. уряд функціонує під безпосереднім керівництвом Президента. 

 

4.У яких державах із перелічених застосовується позапарламентський спосіб формування уряду: 

1. ФРН; 

2. Іспанія; 

3. Швейцарія; 

4. СІЛА; 

5. Мексика. 

 

5.Вкажіть способи формування урядів у зарубіжних державах: 

1. парламентський; 

2. президентський; 

3. позапарламентський; 

4. партійний; 

5. немає вірної відповіді. 

 

6. Голова Сенату: 

1.                Обирається після кожного часткового оновлення цієї палати Парламенту Франції 

2.                Обирається на весь строк повноважень Парламенту Франції 

3.                Призначається Прем’єр-міністром Франції за поданням Президента Франції на весь строк 

повноважень Парламенту Франції 

4.                Призначається Прем’єр-міністром Франції за погодженням з Президентом Франції на весь строк 

повноважень Парламенту Франції 

5.                Призначається Прем’єр-міністром Франції за поданням Президента Франції після кожного 

чергового часткового оновлення цієї палати Парламенту Франції 

 

7. Хто у Республіці Польща констатує дійсність виборів до Сейму і Сенату? 

1.     Президент Республіки; 

2.     Рада Міністрів; 

3.     Конституційний Трибунал; 

4.     Вищий Адміністративний Суд; 

5.     Верховний Суд. 

 

8. Хто дає згоду на призначення Сеймом Республіки Польща Голови Верховної Палати Контролю? 

1.     Президент Республіки; 



2.     Прем’єр-міністр Республіки; 

3.     Голова Верховного Суду; 

4.     Маршал Сейму; 

5.     Сенат.  

 

9. Відповідно до Конституції Російської Федерації  Глава уряду Російської Федерації призначається: 

1.                Президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи; 

2.                Радою федерації; 

3.                Федеральними зборами; 

4.                Федеральним урядом; 

5.                   Державною Думою. 

 

10.Вкажіть країни, що за формою правління є змішаними республіками: 

1. США; 

2. Великобританія; 

3. Франція; 

4. Польща; 

5. Федеративна Республіка Німеччина. 

 

11.Палата Громад парламенту Великобританії обирається: 

1. за мажоритарною системою кваліфікованої більшості; 

2. за мажоритарною системою відносної більшості; 

3. за мажоритарною системою абсолютної більшості; 

4. за пропорційною системою; 

5. за змішаною системою. 

 

12. Вкажіть вік, з якого піддані наділяються активним виборчим правом у Великобританії: 

1. 16 років; 

2. 18 років; 

3. 21 рік; 

4. 25 років; 

5. 30 років. 

 

13. Вкажіть відповідь, у якій правильно зазначено конституційні положення, що визначають порядок 

формування Сенату Сполучених Штатів  

1) У склад Сенату Сполучених Штатів Америки входять по два сенатори від кожного штату; 

2) Члени Сенату Сполучених Штатів Америки обираються строком на два роки; 

3)Сенат формується Президентом Сполучених Штатів Америки; 

4) У склад Сенату Сполучених Штатів Америки входить по чотири сенатори від кожного штату; 

5) Члени Сенату призначаються Верховним Судом Сполучених Штатів Америки; 

 

14.Вкажіть в який строк закінчуються повноваження сенаторів та представників: 

1. рівно через чотири роки після дня проведення виборів 

2. рівно через п’ять років після складення присяги на вірність американському народу 

3. опівдні двадцятого січня того року, в який ці повноваження повинні закінчуватись 

4. рівно через чотири роки після складення присяги на вірність американському народу 

5. опівдні третього січня того року, в який ці повноваження повинні закінчуватись 

 

 

15. У відповіді під яким номером правильно вказано політико-правову концепцію, який відповідає 

конституцінйий принцип вільного депутатського мандату: 

А. Концепція відповідального представництва 

Б. Концепція добровільного представництва 

В. Концепція пропорційного представництва 

Г. Концепція загальнонаціонального представництва 



Д. Концепція територіального представництва 



Варіант 16 

1.Вкажіть конституційно-правові обмеження дострокового припинення повноважень парламенту 

главою держави: 

1. неможливість   здійснити   це    право    в   умовах   воєнного   чи надзвичайного стану; 

2. протягом кількох місяців до закінчення терміну повноважень президента; 

3. протягом кількох місяців до закінчення терміну повноважень Уряду; 

4. протягом кількох місяців до закінчення терміну повноважень парламенту; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

2.Вкажіть конституційно-правові засоби парламентського контролю за діяльністю уряду: 

1. запитання   до   вищих   органів   виконавчої   влади   та   вищих посадових осіб; 

2. інтерпеляція; 

3. вотум недовіри; 

4. парламентські розслідування; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

3.Вкажіть особливості взаємовідносин уряду з главою держави у країнах з парламентськими формами 

правління: 

1. це відносини підпорядкування; 

2. уряд   і   Президент   є   незалежними   структурами   у   системі державної влади; 

3. міністри   несуть   відповідальність   за   свою   діяльність   перед Президентом; 

4. Президент є єдиним органом у системі виконавчої влади, який приймає правові акти загальної 

компетенції; 

5. уряд функціонує під безпосереднім керівництвом Президента. 

 

4.У яких державах із перелічених застосовується парламентський спосіб формування уряду:   

 1.ФРН; 

2. Іспанія; 

3. Швейцарія; 

4. СІЛА; 

5. Мексика. 

 

5.Вкажіть     можливі    конституційно-правові     підстави    дострокового припинення повноважень 

парламенту: 

1. вираження недовіри урядові за ініціативою парламенту; 

2. відмова  у довірі  урядові,   коли  це  питання  розглядається  за ініціативою уряду; 

3. неможливість сформувати уряд протягом певного періоду часу; 

4. неможливість прийняти державний бюджет протягом певного періоду часу; 

5. усі відповіді є вірними. 

 

6. На прохання Прем’єр-міністра Франції, або 1/10 її членів кожна палата може засідати в якості: 

1.                Тимчасової слідчої комісії 

2.                Секретної слідчої комісії 

3.                Секретного комітету 

4.                Тимчасового комітету 

5.                Секретної служби 

 

7. З якого моменту депутати Сейму Республіки Польща набувають своїх повноважень? 

1.     З моменту оголошення результатів виборів; 

2.     З моменту звільнення з попереднього місця роботи; 

3.     З моменту складення присяги; 

4.     З моменту отримання відповідного посвідчення; 

5.     З моменту відкриття першого засідання Сейму. 

 

8. Хто згідно Конституції Республіки Польща стоїть на сторожі прав та свобод людини і громадянина? 

1.     Маршал Сейму; 

2.     Голова Конституційного Трибуналу; 

3.     Захисних Громадянських Прав; 

4.     Маршал Сенату; 



5.     Воєвода.  

 

9. У разі трьохразового відхилення Державною Думою Російської Федерації запропонованої 

Президентом РФ кандидатури на посаду глави уряду РФ, Президент РФ має право: 

1.                звернутися до Ради Федерації з пропозицією призначити главу уряду; 

2.                звернутися до Федерального Конституційного Суду РФ; 

3.                призначити главу уряду РФ, розпустити Державну Думу та призначити нові вибори; 

4.                звернутися до депутатів з проханням підтримати запропоновану ним кандидатуру; 

5.                   розпустити Федеральні збори. 

 

 

10.Вкажіть     конституційно-правові     особливості     сучасної     парламентської монархічної форми 

правління: 

1. парламентський спосіб обрання глави держави; 

2. парламентський спосіб формування уряду; 

3. наявність інституту парламентської відповідальності уряду; 

4. наявність інституту контрасигнатури; 

5. застосування главою держави права вето на закони. 

 

11.У Палаті Лордів парламенту Великобританії головує: 

1. Спікер; 

2. Прем’єр-Міністр; 

3. Королева; 

4. Лорд-канцлер; 

5. Міністр з конституційних справ. 

 

12. Вкажіть кількість членів Палати Лордів британського парламенту за результатами 

конституційної реформи 2005 року: 

1. 10; 

2. 100; 

3. 665; 

4. 1200; 

5. 1206. 

 

13. Вкажіть відповідь, у якій правильно зазначено конституційні положення, що визначають порядок 

формування Сенату Сполучених Штатів  

1) У склад Сенату Сполучених Штатів Америки входять по три сенатори від кожного штату; 

2) Члени Сенату Сполучених Штатів Америки обираються строком на шість років; 

3)Сенат формується Президентом Сполучених Штатів Америки; 

4) У склад Сенату Сполучених Штатів Америки входить по чотири сенатори від кожного штату; 

5) Члени Сенату призначаються Верховним Судом Сполучених Штатів Америки; 

 

14.У відповіді під яким номером правильно вказано рік створення першого парламенту в Європі: 

А. 1215 

Б. 1679 

В. 988 

Г. 930 

Д. 1256 

 

 


