
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 
 

1. Предметом теорії держави та права є.... 

1) Загальні й основні закономірності виникнення і розвитку держави та 

права; 

2) Суспільство в цілому та окремі його структури зокрема; 

3) Загальні закони розвитку та функціонування суспільства, природи, 

мислення; 

4) Національні правові системи. 

 

2. Теорія держави та права стосовно галузевих і спеціальних 

юридичних дисциплін є дисципліною.... 

1) Фундаментальною, базовою, що скеровує розвиток усіх інших 

юридичних дисциплін; 

2) Рекомендаційною та методологічною; 

3) Узагальнюючою, що має керівне, спрямовуюче, методологічне 

значення; 

3) Координаційно-спрямовуючою теоретичною. 

 

3. Методи теорії держави та права - це … 

1) Сукупність логічних прийомів і конкретних засобів пізнання загальних 

і основних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави 

та права; 

2) Те, на що спрямовані функції теорії держави та права; 

3) Сукупність засобів і прийомів, які використовуються всіма юридичними 

науками; 

4) Правильні відповіді 1 і 2. 

 

4. Держава виникла як…  

1) Закономірний, об'єктивно обумовлений результат розвитку 

первісного суспільства; 

2) Необхідність покращання управління суспільством, що викликана його 

ускладненнями; 

3) Наслідок необхідності організації великих суспільних робіт через 

об'єднання великих мас людей; 

4) Необхідність підтримки в суспільстві порядку. 

 

5. Право виникає унаслідок .... 

1) Переростання звичаїв, традицій у юридичні норми та 

правотворчої діяльності держави; 

2) Прояву монаршої та іншої волі; 

3) Дії вищої божественної волі; 

4) Переростання звичаїв, традицій у релігійні норми, що 



трансформуються в юридичні норми. 

6. Право забезпечується - 

1) Державною владою; 

2) Правовою свідомістю громадян; 

3) Діяльністю громадських і політичних організацій суспільства; 

4) Погодженою діяльністю державного апарату й пануючої церкви. 

 

7. Особлива роль держави в організації суспільства та здійсненні 

політичної влади зумовлена тим, що .... 

1) Вона є центром, ядром політичної системи; 

2) Це найбільш організована частина суспільства; 

3) Держава в більшості випадків займається тільки політикою; 

4) Держава - єдина частина суспільства, що займається проблемами 

політики. 

8. Укажіть основні ознаки правової держави. 

1) Вичерпне врегулювання правового статусу людини і громадянина та 

забезпечення його ефективної реалізації; 

2) Об'єднаність, солідарність власників основних засобів виробництва; 

3)  Особливе, провідне місце правоохоронних органів; 

4)  Відносно високий рівень правосвідомості та правової культури 

громадян. 

 

9. Функції держави – це…  

1) Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну 

сутність і призначення в суспільстві; 

2) Основні види історичних типів держави за їх призначенням; 

3) Кардинальні тенденції розвитку держави на певну історичну 

перспективу; 

4) Основоположні засади функціонування держави в інтересах переважної 

більшості населення країни. 

 

10. Форма держави складається з таких основних елементів: 

1) Форма державного управління, форма державного устрою, форма 

політичного режиму; 

2) Форми облаштування території, місцевого самоврядування, форми 

виконавчої влади; 

3) Структурна організація центральної та місцевої влади, форма 

політичної влади, форма функціонування політичних партій; 

4) Форма виконавчої влади. 

11. Державно-правовий режим - це .... 

1) Сукупність засобів і способів реалізації державної влади; 

2) Сукупність організаційних заходів щодо організації та 



функціонування політичної системи суспільства; 

3) Єдність політичних та організаційних підходів щодо облаштування 

державної влади; 

4) Сукупність парламентсько-унітарних засобів облаштування влади. 

 

12. Із чого складається механізм держави? 

1) З органів держави, державних підприємств, державних установ. 

2) З органів держави, політичних партій, філіалів міжнародних 

організацій. 

3) Із державних підприємств, громадських організацій, правоохоронних 

органів. 

4) Особливої групи людей, які здійснюють державну владу. 

 

13. Державний апарат – це…  

1) Частина механізму держави, що становить собою сукупність 

органів, які наділено владними повноваженнями; 

2) Сукупність діючих на території країни всіх державних організацій та 

утворень; 

3) Механізм держави, що здійснює свої публічні владні повноваження; 

4) Система державних організацій, що спільно з громадськими 

організаціями диктує свою волю суспільству. 

14. Що означає поняття "громадянство"? 

1) Це політичний політико-правовий зв'язок індивіда з державою; 

2) Це природно-соціальний стан людини у суспільстві; 

3)  Це визначений правовий статус людини в суспільстві; 

4)  Це приналежність особи до певного соціального формування й 

утворення. 

 

15. Яка держава повинна існувати у громадянському суспільстві? 

1) Правова; 

2) Тоталітарна; 

3) Гуманістично-моралістична; 

4) Всенародна, демократична. 

 

16. Право установлюється, санкціонується та гарантується .... 

1) Державою та її органами; 

2) Органами місцевого самоврядування; 

3) Органами місцевого самоврядування спільно з територіальними 

громадами; 

4) Державою, її органами спільно з найбільшими політичними партіями. 

 

17. Право - це .... 

1) Сукупність санкціонованих, установлених державою, гарантованих і 

забезпечених нею правил поведінки; 



2) Сукупність нормативно-правових актів та соціальних норм, що 

санкціоновані державою; 

3) Сукупність санкціонованих державою поведінкових актів суб'єктів 

суспільних відносин; 

4) Сукупність установлених державою норм, звичаїв, традицій, моралі, 

етики, що обов'язкові для поведінки соціальних суб'єктів. 

 

18. Чим зумовлюються соціальні норми? 

1) Об'єктивними закономірностями розвитку суспільства на певному 

історичному етапі; 

2) Сукупністю взаємовідносин і взаємодій між різними соціальними 

суб'єктами; 

3) Цілеспрямованою вольовою діяльністю соціально-свідомих активних 

суб'єктів суспільства; 

4) Проблемами, що мають місце в побуті для суб'єктів соціальних 

відносин. 

 

19. Дайте визначення поняття "моральні норми".  

1) Це правила поведінки, що базуються на моральних поглядах 

суспільства на добро та зло, справедливе й несправедливе, гуманне й 

негуманне; 

2) Це загальнообов'язкові формально визначені правила поведінки, що 

встановлені державою; 

3) Це правила поведінки, що склалися історично й увійшли 

(перетворилися) у звичку людей; 

4) Це правила поведінки, що є продовженням правових норм та не є 

обов'язковими до виконання за особистим переконанням. 

 

20. Функції права – це… 

1) Основні напрями впливу права на суспільні відносини; 

2) Основні напрями впливу права на структурні одиниці держави; 

3) Визначеність у його основних методиках; 

4) Його конкретизація у сфері регулювання окремо виділених 

суспільних відносин. 

21. Функції права поділяються на - 

1) Загальносоціальні та спеціально-юридичні; 

2) Загальносоціальні та загальнодержавні; 

3) Загальносоціальні та вузькосоціальні; 

4) Загальносоціальні та унікальні юридичні. 

 

22. Правові норми - це .... 

1) Загальнообов'язкові формально визначені правила поведінки, що 

встановлені державою, охороняються та захищаються нею; 

2) Правила поведінки, що встановлюються й забезпечуються 

політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об'єднаннями 



громадян; 

3) Правила поведінки, що склалися історично й увійшли (перетворилися) 

у звичку людей; 

3) Правила поведінки, що базуються на моральних поглядах суспільства 

на добро та зло, справедливе й несправедливе, гуманне й негуманне. 

4) Це обумовлена природою людини і суспільства система 

регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій 

притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і 

забезпеченість можливістю державного примусу. 

 

23. Прямий   спосіб  викладення   правової  норми   в статті 

застосовується тоді, коли… 

1) Усі елементи норми права містяться у статті нормативно-

правового акта; 

2) Стаття відсилає до іншого нормативно-правового акта; 

3) Стаття відсилає до певної соціальної норми; 

4) Робиться посилання на іншу статтю чи інші статті. 

 

24. Під поняттям "об'єктивне право" слід розуміти… 

1) Сукупність правових норм, що діють у державі та суспільстві; 

2) Сукупність наявних прав суб'єктів права; 

3) Суспільні відносини, які необхідно втілити в правових нормах; 

4) Сукупність об'єктивних обставин, що визначають правові ідеї та 

погляди. 

 

25. Суб'єктивне право становить собою .... 

1) Сукупність наявних прав суб'єктів права, що офіційно визнані 

державою та захищаються нею; 

2) Сукупність правових норм, що наявні в законодавстві та інших 

джерелах; 

3) Об'єктивну форму суспільної свідомості; 

4) Практичне  усвідомлення дійсності  через  правові норми. 

 

26. Як слід розуміти поняття "правотворення"? 

1) Це походження права й творення окремих юридичних законів; 

2) Це усвідомлення необхідності правового регулювання тих чи інших 

суспільних відносин; 

3) Це діяльність об'єднань людей, що реалізують певні соціальні 

програми та завдання; 

4) Це діяльність державних органів щодо управління соціальними 

процесами. 

 

27. Правотворчий процес – це…  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81


1) Послідовність   стадій   зі   створення   нормативно-правових актів і 

доведення їх приписів до адресатів; 

2) Послідовність   стадій   зі   створення   нормативно-правових актів; 

3) Послідовність стадій з доведення приписів норматив но-правових 

актів до адресатів; 

4) Сума процесуальних дій правоохоронних органів, спрямованих на 

підтримку належного правопорядку. 

 

28. Чим характеризується дія нормативно-правових актів у часі? 

1) Часом набрання чинності, часом припинення дії, зворотною силою 

дії; 

2) Часом набрання чинності та зворотною силою дії; 

3) Часом надходження проекту закону для розгляду у Верховній Раді 

України, часом надходження прийнятого закону на підпис до Президента 

України, часом внесення змін і доповнень; 

4)  Строком дії прийнятого закону, строком набрання чинності 

прийнятим законом, строком застосування акта взагалі. 

 

29. Для системи права України є характерною .... 

1) Чотирирівнева структура (норма, інститут, галузь, підгалузь); 

2) Дворівнева структура (норма, галузь); 

3) Трирівнева структура (норма, інститут права, галузь); 

4)П'ятирівнева структура (норма, інститут, галузь, підгалузь, розділ). 

 

30. Із якою метою здійснюється систематизація нормативних 

актів? 

1) Для впорядкування та вдосконалення нормативних актів, приведення 

їх до певної внутрішньої узгодженості; 

2) Для полегшення використання чинних нормативних приписів; 

3) Для створення нових нормативних актів чи збірників задля 

полегшення використання чинних законодавчих актів; 

4) Для створення нових нормативних актів чи збірників задля 

полегшення використання чинних підзаконних норматив но-правових актів. 

 

31. Реалізація норм права - це... 

1) Втілення положень правових норм у фактичній поведінці (діяльності) 

суб'єктів права; 

2) Правотворча діяльність законодавчих органів держави; 

3) Формування державними органами відповідної правової свідомості в 

суспільстві; 

4) Діяльність суб'єктів права з реалізації матеріальних прав, що 

передбачені чинним законодавством. 

 

32. Укажіть, що не є безпосередньою формою реалізації права. 



1) Правозастосування;  

2) Дотримання;  

3) Використання; 

4) Виконання.  

 

33. Здійснювана в процедурно-процесуальному порядку владно-

організуюча діяльність компетентних державних органів і посадових 

осіб, що полягає в індивідуалізації правових норм щодо конкретних 

суб'єктів і життєвих випадків в акті застосування норм права, - це ... 

1) Правозастосування; 

2) Правотворчість;   

3) Правотворення;  

4) Правовиконання. 

 

34. Тлумачення норм права – це…  

1) Спеціальна діяльність офіційних та неофіційних суб'єктів 

суспільних відносин, спрямована на з'ясування та роз'яснення змісту і 

значення нормативно-правових актів, понять, термінів, що може бути 

виражено в інтерпретаційних актах; 

2) Процес виникнення та становлення права; 

3) Діяльність держави, спрямована на видання, зміну чи скасування  

правових  норм  шляхом  прийняття  нормативно-правових актів; 

4)Здійснювана в процедурно-процесуальному порядку владно-

організуюча діяльність компетентних державних органів і посадових осіб. 

 

35. Правовідносини - це ... 

1) Урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких 

виступають носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків; 

2) Різновид суспільних відносин, що мають постійне місце в 

суспільному житті; 

3) Урегульовані соціальними нормами суспільні відносини, учасники 

яких виступають носіями соціальних прав та обов'язків; 

4) Урегульовані нормами права певні соціальні відносини, що 

породжені суб'єктивними та об'єктивними діями соціальних суб'єктів. 

 

36. Правовідносини мають такі елементи: 

1) Суб'єкти, об'єкти, зміст; 

2) Суб'єкти, суб'єктивні права та юридичні обов'язки, юридична 

відповідальність; 

3) Матеріальні та духовні блага, дія чи бездіяльність суб'єктів; 

4) Правоздатність та деліктоздатність. 

 

37. Правосвідомість - це ... 

1) Одна із форм суспільної свідомості; 



2) Рівень законослухняності громадян у суспільстві;  

3) Одна із форм поведінки громадян в екстремальних ситуаціях; 

4) Прояв ставлення людини до своїх прав і свобод, що гарантовані 

законом. 

 

38. Неухильність дотримання, виконання правових актів усіма 

суб'єктами права належить до принципів ... 

1) Законності; 

2) Демократичної правової держави; 

3) Невідворотності настання юридичної відповідальності; 

4) Функціонування державного апарату. 

 

39. Правопорушення – це…  

1) Суспільно шкідливий, протиправний вчинок, здійснення якого 

передбачає юридичну відповідальність; 

2) Суспільно шкідливий, непротиправний вчинок, здійснення якого може 

передбачати юридичну відповідальність; 

3) Суспільно конформний, протиправний вчинок, здійснення якого 

інколи передбачає юридичну відповідальність; 

4) Суспільно небезпечний, протиправний вчинок у формі дії, здійснення 

якого на вимогу потерпілого суб'єкта тягне за собою юридичну 

відповідальність. 

 

40. Основами юридичної відповідальності є - 

1) Норма права, склад правопорушення, відсутність підстав для 

звільнення від відповідальності, правозастосовний акт, державний примус; 

2) Індивідуально-правова норма, вина, наявність суб'єкта 

правопорушення та суспільна воля; 

3) Соціальна норма, протиправна зумисна поведінка суб'єкта 

правопорушення, державний примус, наявність механізму відбуття покарання; 

4) Державна воля, активність правоохоронних органів, доказуваність 

провини та вини, обов'язковість суб'єкта правопорушення, можливість 

матеріальної фіксації завданої шкоди. 

 


