
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (ЗАЛІК) 

1. Теорія держави і права – це: 

2. Функції теорії держави і права –: 

3. Відповідно до Конституції України, захист прав і свобод людини і громадянина 

здійснюється: 

4. Оберіть основні ознаки держави: 

5. Яка теорія походження держави ґрунтується на тезі про економічні причини 

виникнення держави, які породили розкол суспільства на класи з протилежними 

інтересами? 

6. Представники якої теорії походження держави пояснювали виникнення держави як 

результат війн, насильницького підкорення одними людьми інших? 

7. До якої категорії юридичних наук слід віднести правову статистику? 

8. Оберіть факультативні ознаки держави? 

9. Які об’єктивні ознаки відрізняють державу від соціальної організації первісного 

суспільства? 

10. Яка з теорій походження держави грунтується на ідеї походження держави в результаті 

угоди як акту розумної волі людей: 

11. Який історичний тип держави прийшов на зміну феодальному? 

12. Який історичний тип держави прийшов на зміну рабовласницькому? 

13. Основні напрями діяльності держави по здійсненню її завдань, що відображають 

соціальну природу держави та її призначення як основного засобу здійснення 

політичної влади – це 

14. Спосіб організації вищих органів державної влади, порядок їх утворення, характер 

взаємозв’язку з іншими органами держави, політичними партіями, соціальними 

групами, населенням – це: 

15. Форма правління, за якої верховна державна влада юридично належить одній особі, яка 

здобуває її безстроково, як правило, за спадком серед правлячої династії – це: 

16. Форма державного правління, за якої вищу державну владу здійснює виборний 

колегіальний орган, який обирає населення країни на певний строк, – це: 

17. Територіальна організація влади, спосіб поділу держави на певні складові частини і 

розподілу влади між нею та цими частинами – це 

18. Форма державного устрою держави, частини якої не мають свого суверенітету та всіх 

ознак державності – це 

19. Держава, яка виникла з окремих державних утворень, що мали суверенітет і всі ознаки 

державності, але певну частину своїх суверенних прав добровільно передали вищим 

органам союзної держави – це 

20. Система способів, прийомів, методів здійснення, реалізації державної політичної влади 

в суспільстві, що відображають її характер та зміст з точки зору співвідношення 

демократичних і антидемократичних засад – це: 

21. Державна влада на виключне право приймати закони, яка делегована народом своїм 

представникам у парламенті, – це: 

22. За способом виникнення соціальні норми є: 

23. Незалежна державна влада, що охороняє право, виступає арбітром у спорі про право, 

відправляє правосуддя, – це: 

24. Структура, що надає можливість населенню певної адміністративної одиниці 

самостійно вирішувати питання місцевого характеру, – це: 



25. Система всіх державних і недержавних організацій, громадських об’єднань і трудових 

колективів соціально неоднорідного суспільства – це: 

26. Основними ознаками правової держави є: 

27. Принципами правової держави є: 

28. Основним елементом механізму держави, що має власну структуру, певні 

повноваження і створює з іншими частинами (елементами) єдине ціле, є:  

29. Громадянське суспільство – це: 

30. Яка модель сучасної соціальної держави забезпечує гарантований мінімальний рівень 

життя і рівність стартових можливостей, а соціальна політика держави виступає 

засобом забезпечення повної зайнятості населення? 

31. Відповідно до Основного Закону, державна влада в Україні здійснюється на засадах її 

поділу на…: 

32. Яка модель сучасної соціальної держави забезпечує мінімальний рівень життя та 

встановлює мінімальний рівень доходів, зменшує різницю в зарплаті, гарантує повну 

зайнятість населення, а соціальна політика держави виступає засобом забезпечення 

«рівності, кооперації та солідарності»? 

33. За формою державного устрою Україна є: 

34. Яка модель сучасної соціальної держави забезпечує найменший ступінь невтручання 

держави в економіку і соціальне забезпечення, орієнтоване на дотримання 

індивідуалізму та захист корпоративних інтересів, а соціальна політика держави 

виступає як засіб контролю? 

35. Права людини, закріплені державою в спеціальних, формальних, загальнообов’язкових 

правилах поведінки юридичних нормах, – це  

36. Система закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, 

свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права 

координує свою поведінку в суспільстві, – це:  

37. Який термін визначає статус особи як громадянина держави і є закріплений у 

Конституції та Конституційних законах? 

38. Статус особи як представника тієї чи іншої соціальної групи, який відповідно до 

законів та інших нормативних актів, наділений додатковими правами і обов’язками, є: 

39. Елементами політичної системи суспільства є: 

40. Метод дослідження теорії держави і права – це: 

41. Правила поведінки, що відображають рівень духовного розвитку суспільства: 

42. На кого покладається конституційний обов’язок неухильно додержуватися Конституції 

України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей? 

43. За територією функції держави класифікуються на: 

44. Форма правління за якої влада монарха обожнюється, а його офіційно визнають 

божеством – це: 

45. До різновидів антидемократичного режиму належать: 

46. Виберіть з наведеного переліку форми державного устрою: 

47. Оберіть політичний режим, який панує в Україні: 

48. Виберіть з наведеного переліку дату прийняття Загальної декларації прав і свобод 

людини: 

49. Закріплена в законодавстві і забезпечувана державою можливість суб’єкта мати 

юридичні права і нести юридичні обов’язки – це: 



50. Правила поведінки, що передаються з покоління в покоління та мають тривале 

історичне функціонування – це: 

 

 


