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Кроссворд по предмету "предмету Полiтологiя (укр.)"  на тему "Антична полiтична думка (укр.)"
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По горизонтали
2. Значна множина людей, обєднаних спiльною домовленiстю про закони i права, а також прагненням користуватися благами на взаємовигiднiй основi
4. Iдеальна держава за Платоном — це справедливе правлiння …
10. Арiстотель: «власнiсть має бути … »
13. За своєю формою держава, за Аристотелем, є органiзацiєю i певною сукупнiстю …
15. Цицерон називав державу — «справа … »
16. Праця Аристотеля
19. Iдейно-теоретична й суспiльно-полiтична теорiя, в основу якої покладено заперечення iнституцiо-нального, насамперед державного, управлiння суспiльством
20. За Платоном демократiя переростає у …
22. Полiтична та iдеологiчна течiя, що об´єднує прихильникiв парламентського ладу, вiльного пiдприємництва та демократичних свобод i обмежує сфери дiяльностi держави
24. Римський фiлософ
25. Полiтичне та економiчне панування, влада, правлiння невеликої групи людей, а також сама правляча група.

По вертикали
1. Iдейно-полiтична течiя, що сформувалася на основi синтезу сутностi нацiї як вiчної та найвищої реальностi та догматизованого принципу соцiальної справедливостi; екстремiстський полiтичний рух, рiзновид тоталiтаризму
3. Держава за Платоном покликана здiйснювати три необхiднi функцiї: задоволення головних життєвих потреб людей, захист й управлiння
5. Систематизоване фiлософське, полiтичне чи iдеологiчне учення, сукупнiсть принципiв, концепцiй
6. Праця Платона
7. Фундатор свiтської полiтичної науки
8. Не лише в полiтеї, а й в олiгархiї i демократiї законодавець, за Аристотелем, повинен орiєнтуватися на … елемент тiєї чи iншої форми державного ладу
9. Форма державно-полiтичного устрою суспiльства, яка грунтується на визнаннi на роду джерел ом влади
11. Античне мiсто держава
12. Змiшана форма держави, яка виникає iз поєднання олiгархiї та демократiї
14. Форма правлiння, за якої вся повнота влади в державi належить главi церкви та духовенству
17. Пiдкупнiсть, продажнiсть, хабарництво державних посадових осiб, полiтичних i громадських дiячiв, урядовцiв та високопоставлених чиновникiв
18. Грецький фiлософ
21. Правляча полiтична й управлiнська елiта, яка складається з людей похилого вiку
23. Учень Платона

