
ТЕОРІЯ ДКРЖАВИ І ПРАВА ЕКЗАМЕН 

1 РІВЕНЬ ЗАОЧНА ФОРМА 

1. Теорія держави і права – це: 

2. Функції теорії держави і права - це: 

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

здійснюється: 

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

виникнення держави, які породили розкол суспільства на класи з протилежними 

інтересами? 

5. Оберіть основні ознаки держави: 

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. Система відображення правової дійсності у поглядах, теоріях, концепціях, 

почуттях, уявленнях людей про право, його місце й роль щодо забезпечення 

свободи особи та інших загальнолюдських цінностей – це: 

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 створюють з іншими частинами (елентами) 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. Спосіб сполучення загальних юридичних дозволів та загальних юридичних 

заборон щодо суб'єктів, відносини між якими регулюються правовими нормами, - 

це: 

40. Елементами політичної системи суспільства є:  

41. Метод дослідження теорії держави і права – це: 

42. Правила поведінки, що відображають рівень духовного розвитку суспільства – це: 

43. На кого покладається конституційний обов’язок неухильно додержуватись 

Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і 

гідність інших людей? 

44. За територією функції держави класифікуються на: 



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

божеством – : 

46. Виберіть з наведеного переліку різновид антидемократичного режиму: 

47. Виберіть з наведеного переліку форми державного устрою: 

48. Оберіть політичний режим, який панує в Україні: 

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

людини: 

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

юридичні права і нести юридичні обов’язки: 

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

історичне функціонування - це: 

52. Яке із запропонованих понять визначає статус особи як індивідуума, який 

становить персоніфіковані права і обов’язки в їх конкретних, природних і набутих 

здібностях та особливостях, який характеризується мінливістю відповідно до тих 

змін, що відбуваються в житті людини? 

53. Правила поведінки загального характеру, що певним чином встановлюються та 

гарантуються з метою упорядкування суспільних відносин, – це:  

54. Оберіть правильну структуру правосвідомості: 

55. Безпосередній вплив економіки на право проявляється у: 

56. Які функції права спрямовані забезпечувати правовий вплив на суспільні 

відносини? 

57. Безпосередній вплив права на політику проявляється у: 

 

58. Напрямками взаємодії права та соціальних явищ є такі функції права: 

59. Для яких принципів об’єктивного юридичного права властиві такі засади: 

«…верховенство закону; юридична рівність однойменних суб’єктів у всіх 

правовідносинах; здійснення правосуддя виключно судами; юридична 

відповідальність за протиправну поведінку…»: 

60. Оберіть наступні види санкцій правової норми: 

61. Діяльність компетентних державних органів держави, або за їх уповноваженням 

недержавних структур з розробки та прийняття нормативно-правових актів – це: 

62. Правовий звичай, судовий прецедент, нормативно-правовий акт, нормативний 

договір – це: 

63. Рішення судового чи адміністративного органу по конкретній юридичній справі, 

що є обов'язковим в процесі розгляду схожих справ – це: 

64. Конституційні закони приймаються: 

65. У який термін після отримання закону Президент України повинен  його 

підписати та офіційно оприлюднити або повернути зі своїми вмотивованими 

зауваженнями та пропозиціями до Верховної Ради України на повторний розгляд? 

66. Моментом вступу нормативно-правового акта в юридичну силу та моментом 

втрати ним юридичної сили визначається: 

67. Дія нормативно-правового акта в просторі – це поширення дії його: 

68. Дія нормативно-правового акта за колом осіб – це поширення дії його:  

69. Система всіх специфічних юридичних явищ, характерних для певної держави чи 

групи держав, – це: 

70. Система всіх чинних юридичних норм певної держави – це:  



71. Система юридичних норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин 

специфічним методом правового регулювання, – це: 

72. Кодифікація, інкорпорація, консолідація – це основні способи: 

73. Різновид систематизації, що характеризується об'єднанням нормативних актів 

відповідно до чітко визначеної системи в єдиних збірниках, – це: 

74. Особлива форма систематизації законодавства, яка визначається як діяльність 

суб’єктів щодо зведення близьких за змістом нормативних актів в єдиний акт, – 

це: 

75. Гіпотеза, диспозиція, санкція є структурними елементами: 

76. Частина правової норми, що вказує на ті обставини, при настанні яких можуть 

виникати, змінюватися чи припинятися права та обов’язки суб’єктів, що 

передбачені правовою нормою є: 

77. Частина правової норми, що визначає зміст прав та обов’язків суб’єктів, що 

реалізуються у випадку настання обставин, які передбачені гіпотезою є: 

78. Частина правової норми, що визначає зміст тих негативних наслідків, які 

настануть за умови невиконання чи порушення правової норми є: 

79. Правомірна поведінка, яка становить пасивно-пристосовницьке ставлення до 

правового середовища та здійснюється за принципом «робити так, як роблять 

інші», характеризується як: 

80. Правомірна поведінка, яка базується на мотивах страху перед юридичною 

відповідальністю, – це поведінка: 

81. Стан впорядкованості, організованості суспільних відносин, який складається за 

умов законності, – це: 

82. Оберіть з наведеного переліку умову і засіб створення правопорядку: 

83. Система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством 

правового прогресу і відображають у правовій формі стан свободи особи, – це: 

84. Цілеспрямована діяльність державних органів, громадських об’єднань і трудових 

колективів, а також інших суб’єктів щодо формування у громадян та службових 

осіб високої правової культури – це: 

85. Оберіть наступні види диспозицій правової норми: 

86. За територіальним статусом правотворчого суб'єкта правове регулювання є: 

87. Діяльність щодо з’ясування та роз’яснення змісту правової норми з метою 

правильного її застосування і реалізації – це: 

88. Система всіх державно-правових (юридичних) засобів, за допомогою яких держава 

здійснює владний вплив на суспільні відносини, - це: 

89. Тлумачення правової норми, яке здійснюється компетентними органами і є 

формально обов’язковим для всіх суб’єктів її застосування і реалізації є 

тлумаченням: 

90. Тлумачення правової норми, що здійснюється будь-яким суб’єктом і не є 

формально обов’язковим, визначається як: 

91. Державно-владна діяльність компетентних державних органів щодо прийняття 

індивідуальних правових приписів з метою вирішення конкретної справи, – це: 

92. Прогалини в праві – це: 

93. Способами усунення прогалин у праві є: 

94. Аналогія закону – це: 



95. Виберіть з наведеного переліку види форм вини залежно від інтелектуального і 

вольового моментів: 

96. Аналогія права – це: 

97. Специфічне вольове суспільне відношення, що виникає на основі відповідних 

норм права, учасники якого взаємопов’язані суб’єктивними правами і 

юридичними обов’язками, – це: 

98. Передбачені правовою нормою конкретні об’єктивні обставини, з настанням яких 

пов’язані виникнення, зміна або припинення правових відносин, – це: 

99. Юридичні факти, які породжують, змінюють або припиняють правовідносини 

незалежно від волі людей, – це: 

100. Юридичні факти, які породжують, змінюють або припиняють правовідносини 

на основі волевиявлення людей, – це: 

101. Суспільні відносини, які охороняються законом в результаті суспільно-

небезпечного або шкідливого посягання, яким завдається або може бути завдана 

шкода, – це: 

102. Будь-які речі матеріального світу, з приводу яких чи у зв’язку з якими 

здійснюється правопорушення, – це: 

103. Сукупність способів і прийомів, умінь і навичок формування всіх елементів 

механізму правового регулювання та ефективного оперування ними у 

праворегулятивній практиці – це: 

104. Угода між двома і більше суб’єктами, що має загальний характер та вміщає 

правові норми – це: 

105. Оберіть з нище наведеного переліку основні спеціальносоціальні 

(спеціальноюридичні) функції права: 

106.  «Дозволено все, що прямо не заборонено законом», - за змістом належить до 

принципів права:  

107. Гуманізація права - це: 

108. Процес прийняття нормативних актів в рамках референдуму, - це: 

109. Документ, що приймається органом держави в процесі правотворчості, 

характеризує Романо-Германську правову систему та визнається основною 

формою права в Україні – це: 

110. В залежності від юридичної сили підзаконні акти поділяють на: 

111. Сукупність національних правових систем, об’єднаних спільними умовами 

історичного формування, структурою, джерелами, основною культурою, 

понятійним апаратом юридичної науки, - це: 

112. Оберіть наступні види гіпотез правової норми: 

113. Спосіб викладу правової норми, коли елементи норми не розкриваються 

повністю в одній статті, а дається посилання на іншу статтю цього ж 

нормативного акту називається: 

114. Виберіть з наведеного переліку види неофіційного тлумачення: 

115. Встановлення тотожності (подібності) ознак конкретної поведінки суб’єктів тим 

ознакам, які зафіксовано у нормі права, - це: 

116. За юридичними наслідками юридичні факти поділяються на: 

117. Суб'єктивна сторона правопорушення - це: 

118. Специфічний спосіб владного впливу держави на суспільні відносини, котрий 

здійснюється за допомогою юридичних засобів, - це: 



119. Ділянка соціального простору, фактично регламентована правовими нормами, 

- це: 

120. Осудність суб’єкта правопорушення - це: 

 


