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Тестові завдання  
з навчальної дисципліни  
«Теорія права і держави» 

За територією поширення виокремлюють такі функції права: 

а. Територіальні, трансконтинентальні, міжтериторіальні. 

б. Економічні, політичні, культурні. 

в. Внутрішні та зовнішні. 

г. Загально-соціальні та спеціально-юридичні. 

Сукупність таких властивостей як правоздатність, дієздатність та деліктозданність, це - 

а. Правосуб’єктність. 

б. Правовий статус. 

в. Громадянство. 

г. Правова культура. 

Правила соціальної взаємодії вироблені у процесі історичного розвитку, це - 

а. Соціальні норми. 

б. Правові норми. 

в. Норми моралі. 

г. Звичаї та традиції. 

У відповіді під якою літерою правильно вказано ознаки держави? 
а. Рівність усіх членів суспільства, демократія. 
б. Самоврядування, можливість встановлювати місцеві податки. 
в. Суверенітет, здатність встановлювати норми права. 
г. Турбота про благо народу, справедлива судова система. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено формальні ознаки правової держави? 

а. Наявність конституційного суду, повага до права. 
б. Загальнодозвільні засади регулювання поведінки людей та їх об’єднань. 
в. Закріплення та забезпечення прав і свобод людини, загальна юридична грамотність. 
г. Юридична захищеність особи, дотримання законів усіма суб’єктами суспільства. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено формальні ознаки правової держави? 
а. Законність, суверенітет, наявність апарату управління та примусу. 
б. Моральність права, наявність духовних лідерів. 
в. Демократичний спосіб формування державної влади, юридична захищеність особи. 
г. Виборність органів державної влади, парламентаризм. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено змістовні ознаки правової держави? 
а. Взаємна відповідальність особи і держави, верховенство права і закону. 
б. Престижність судової влади, розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову. 
в. Виборність органів державної влади, парламентаризм. 
г. Дотримання законів усіма суб’єктами суспільства, диспозитивність. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено змістовні ознаки правової держави? 
а. Єдиним джерелом влади визнається народ, верховенство права і закону. 
б. Високий рівень правової культури населення, закріплення та забезпечення прав і свобод 

людини. 
в. Самоврядність та парламентаризм. 
г. Режим законності, справедливості та доцільності. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено змістовні ознаки правової держави? 
а. Єдиним джерелом влади визнається народ, верховенство права і закону. 
б. Юридична захищеність особи, дотримання законів усіма суб’єктами суспільства. 

в. Загальнодозвільні засади регулювання поведінки людей та їх об’єднань, верховенство права і 
закону. 

г. Закріплення основних прав людини в Конституції та законах України. 
У відповіді під якою літерою правильно вказано ознаки громадянського суспільства? 
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а. Застосування громадянських засобів примусу. 
б. Наявність демократичних інститутів, захищеність усіх форм власності. 
в. Громадянський контроль, верховенство права і закону. 
г. Наявність громадянства, справедливість. 

У відповіді під якою літерою правильно вказано ознаки громадянського суспільства? 
а. Добровільність, жертовність, справедливість. 
б. Основна цінність – громадський порядок, перевага комунальної форми власності. 
в. Основна цінність – людина, ефективна система соц.захисту. 
г. Законність, демократичність. 

У відповіді під якою літерою правильно вказано ознаки громадянського суспільства? 
а. Парламентаризм, повага до суду. 
б. Створення умов для діяльності громадських організацій, гарантування прав людини. 
в. Виборність органів державної влади, парламентаризм, самоврядування. 
г. Юридично рівні можливості існування та розвитку особи, ефективна система соц.захисту. 

Організація політичної влади у громадянському суспільстві, яка юридичними засобами забезпечує 
реалізацію основоположних прав і свобод людей та інших суб’єктів суспільства, створює рівні 
можливості для їхнього існування та розвитку, це - 

а. Громадська організація. 
б. Держава.  
в. Правова держава. 
г. Соціальна держава. 

Хто із згаданих авторів розробив вчення про гарантії забезпечення прав людини, якими є: законність, 
поділ влади, право народу на опір незаконним  проявам влади? 

а. Джон Лільберн. 
б. Семюел Резенфорд і Джеймс Ґаррінґтон. 
в. Джон Локк. 
г. Шарль Луї Монтеск’є. 

Держава, яка створює необхідні умови для формування та існування громадянського суспільства, а також 
для всебічного розвитку особи завдяки ефективній системі соціального захисту, це - 

а. Громадська організація. 
б. Держава.  
в. Правова держава. 
г. Соціальна держава. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено ознаки соціальної держави? 
а. Людина – найвища соціальна цінність, забезпечення соціального компромісу. 
б. Високий рівень правової культури населення, закріплення та забезпечення прав і свобод 

людини. 
в. Самоврядність та парламентаризм. 
г. Режим законності, справедливості та доцільності. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено ознаки соціальної держави? 

а. Закріплення основних прав людини в Конституції та законах України. 
б. Взаємозв’язок з громадянським суспільством, ефективна система соц.захисту. 
в. Наявність високої правової культури населення, наявність судової системи. 
г. Верховенство права і закону, взаємна відповідальність держави і особи. 

У відповіді під якою літерою правильно зазначено ознаки соціальної держави? 

а. Наявність соціального суду, повага до права. 
б. Загальнодозвільні засади регулювання поведінки людей та їх об’єднань. 
в. Закріплення та забезпечення прав і свобод людини, загальна юридична грамотність. 
г. Взаємодія ринкових відносин з державним регулюванням економіки, забезпеченість правового 

статусу особи. 
У відповіді під якою літерою правильно зазначено ознаки соціальної держави? 

а. Розвиненість правового регулювання у соціальній сфері, яскраво виражена соціальна 
спрямованість політики держави. 

б. Моральність права, наявність духовних лідерів, забезпечення соціального компромісу. 
в. Демократичний спосіб формування державної влади, юридична захищеність особи. 
г. Виборність органів державної влади, парламентаризм. 

У відповіді під якою літерою зазначено обов’язкові елементи верховенства права? 
а. Правова визначеність, заборона свавілля. 
б. Моральність права, наявність справедливого суду. 
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в. Демократичний спосіб формування державної влади, юридична захищеність особи. 
г. Виборність органів державної влади, парламентаризм. 

У відповіді під якою літерою зазначено обов’язкові елементи верховенства права? 
а. Наявність високої правової культури населення, наявність судової системи. 
б. Права людини повинні бути захищені, наявність справедливого суду. 
в. Демократичний спосіб формування державної влади, юридична захищеність особи. 
г. Повага до прав людини, недискримінація та рівність перед законом. 

У відповіді під якою літерою зазначено обов’язкові елементи верховенства права? 
а. Добровільність, жертовність та справедливість населення. 
б. Основна цінність – громадський порядок, перевага приватної форми власності. 
в. Законність, доступ до правосуддя. 
г. Законність, демократичність. 

У відповіді під якою літерою зазначено складові верховенства права? 
а. Єдиним джерелом влади визнається народ, верховенство права і закону. 
б. Високий рівень правової культури населення, закріплення та забезпечення прав і свобод 

людини. 
в. Рівність перед законом, влада повинна реалізовуватися відповідно до закону, справедливо та 

розумно. 
г. Режим законності, справедливості та доцільності. 

У відповіді під якою літерою зазначено складові верховенства права? 
а. Єдиним джерелом влади визнається народ, верховенство права і закону. 
б. Юридична захищеність особи, дотримання законів усіма суб’єктами суспільства. 
в. Наявність засобів для врегулювання спорів без невиправданих витрат та відстрочок; наявність 

справедливого суду. 
г. Закріплення основних прав людини в Конституції та законах України. 

У відповіді під якою літерою зазначено складову верховенства права? 
а. Заборона свавілля. 
б. Дотримання державою своїх зобов'язань у рамках як міжнародного, так і національного права. 
в. Демократичний спосіб формування державної влади. 
г. Виборність органів державної влади. 

У відповіді під якою літерою зазначено складові верховенства права? 
а. Доступ до закону, наявність справедливого суду. 
б. Права людини повинні бути захищені, наявність справедливого суду. 
в. Демократичний спосіб формування державної влади, юридична захищеність особи. 
г. Повага до прав людини, недискримінація та рівність перед законом. 

Неухильне здійснення нормативно-правових приписів усіма суб’єктами суспільного життя, це - 
а. Законність. 
б. Правопорядок.  
в. Правомірна поведінка. 
г. Верховенство права. 

Стан впорядкованості суспільних відносин, це - 
а. Законність. 
б. Правопорядок.  
в. Правомірна поведінка. 
г. Верховенство права. 

Вкажіть вид деформації правової свідомості: 
а. Правопорушення. 
б. Правовий ідеалізм. 
в. Протиправний вчинок. 
г. Недоумство. 

Абсолютизація права та юридичної практики це, - 
а. Висока правова культура. 
б. Вимога закону. 
в. Правовий принцип. 
г. Правовий ідеалізм. 

Сукупність знань, почуттів, ідей, уявлень, поглядів та переконань з приводу минулого, діючого чи 
бажаного права це, - 

а. Правова культура. 
б. Правова свідомість. 
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в. Правова принциповість. 
г. Правова грамотність. 

Зневажливе, негативне ставлення до права або заперечення його цінності взагалі це - 

а. Правовий конформізм. 
б. Правовий нігілізм. 
в. Протиправна поведінка. 
г. Негативна правосвідомість. 

За глибиною відображення правової реальності  правосвідомість буває: 
а. Буденною, професійною. 
б. Поверхневою, глибинною. 
в. Реальною або матеріальною. 
г. Формальною і неформальною. 

За суб’єктним складом правосвідомість буває: 
а. Буденною, професійною. 
б. Індивідуальною та колективною. 
в. Реальною або матеріальною. 
г. Формальною і неформальною. 

За суб’єктним складом колективна правосвідомість буває: 
а. Буденною, професійною. 
б. Індивідуальною та колективною. 
в. Груповою та суспільною. 
г. Формальною і неформальною. 

Вид правосвідомості, який полягає у знанні права та поваги до його приписів, свідоме бажання діяти 
правомірно це, - 

а. Правовий інфантилізм. 
б. Нормальна правосвідомість. 
в. Правова демагогія. 
г. Правовий ідеалізм. 

Вид правосвідомості, який полягає у слабкості правових знань при твердій переконаності особи в їх 
достатньому рівні це, - 

а. Правовий інфантилізм. 
б. Нормальна правосвідомість. 
в. Правова демагогія. 
г. Правовий ідеалізм. 

Вид правосвідомості, який полягає у легковажному ставленні до права, вільному поводженні з законом за 
наявності поверхневих, безсистемних знань це, - 

а. Правовий інфантилізм. 
б. Нормальна правосвідомість. 
в. Правова демагогія. 
г. Правовий дилетантизм. 

Вид правосвідомості, що характерний для осіб, які володіють правовими знаннями, але принижують 
соціальну цінність права і використовують його в особистих, часто анти суспільних інтересах це, - 

а. Правовий інфантилізм. 
б. Нормальна правосвідомість. 
в. Правова демагогія. 
г. Правовий дилетантизм. 

Спотворене уявлення про роль права в житті суспільства це, - 
а. Правовий інфантилізм. 
б. Деформація правосвідомості. 
в. Правова демагогія. 
г. Правовий ідеалізм. 

Властивість особистості, яка характеризується повагою до права, знанням його змісту та правомірною 
поведінкою в усіх життєвих ситуаціях це, - 

а. Правовий інфантилізм. 
б. Нормальна правосвідомість. 
в. Правова культура. 
г. Правовий ідеалізм. 

Діяльність згідно з правовими приписами це, - 
а. Правомірна поведінка. 
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б. Нормальна правосвідомість. 
в. Правова культура. 
г. Правовий ідеалізм. 

Засобами виховання правової культури є: 
а. Правове навчання і самовиховання. 
б. Правовий примус. 
в. Правовий інститут. 
г. Правова свідомість 

Постійний і систематичний вплив на людей та суспільство з метою формування у них правової культури 
це, - 

а. Правомірна поведінка. 
б. Правове виховання. 
в. Правова культура. 
г. Правовий ідеалізм. 

Розповсюдження правових ідей і правових вимог серед населення за допомогою публікації нормативно-
правових актів, судових рішень,юридичної літератури наукового, практичного чи популярного характеру 
це, - 

а. Правове навчання. 
б. Правове виховання. 
в. Правова культура. 
г. Правова пропаганда. 

Передача, накопичення і засвоєння правових знань в школі та інших навчальних закладах це, - 
а. Правове навчання. 
б. Правове виховання. 
в. Правова культура. 
г. Правова пропаганда. 

Передача юридичних знань та навичок за допомогою участі людей в процесі насамперед 
правозастосовної діяльності це, - 

а. Правове навчання. 
б. Правове виховання. 
в. Юридична практика. 
г. Правова пропаганда. 

Юридичні дії здійснювані людиною самостійно (участь у виборах, укладення договорів) це, - 
а. Правове навчання. 
б. Безпосередня реалізація права. 
в. Юридична практика. 
г. Правова пропаганда. 

До структури системи права входять: 
а. Нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай. 
б. Норма права, інститут права, галузь права. 
в. Системні елементи та зв’язки між ними. 
г. Галузь права, інститут, університет. 

Система всіх чинних правових норм певної держави, це - 
а. Система законодавства. 
б. Система права. 
в. Об’єктивне права. 
г. Позитивне право. 

Система всіх упорядкованих нормативно-правових актів та інших письмових джерел об’єктивного 
юридичного права певної держави, це - 

а. Система законодавства. 
б. Система права. 
в. Об’єктивне право. 
г. Позитивне право. 

Система однорідних предметно пов’язаних інститутів певної галузі права, це - 
а. Об’єктивне право. 
б. Галузь права. 
в. Підгалузь права. 
г. Інститут права. 

Система правових норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин специфічним методом 
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правового регулювання, це - 
а. Об’єктивне право. 
б. Галузь права. 
в. Підгалузь права. 
г. Інститут права. 

Система правових норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин, це - 
а. Об’єктивне право. 
б. Галузь права. 
в. Підгалузь права. 
г. Інститут права. 

Який з вказаних елементів системи права має факультативний характер? 
а. Норма права. 
б. Галузь права. 
в. Підгалузь права. 
г. Інститут права. 

Сукупність суспільних відносин, які врегульовані чи повинні бути врегульовані правом, це - 
а. Суспільні відносини. 
б. Правовідносини. 
в. Предмет правового регулювання. 
г. Інститут права. 

Заходи примусу, що застосовуються при порушенні диспозиції визначає: 
а. Кримінальний кодекс. 
б. Санкція. 
в. Дисциплінарний статут. 
г. Гіпотеза. 

Елементами норма права є: 
а. Стаття, пункт, частина. 
б. Припис, правило, формула. 
в. Гіпотеза, диспозиція, санкція. 
г. Диспозиція, опозиція, контрактація. 

Загальнообов’язкове правило поведінки встановлене чи санкціоноване і забезпечене державою з метою 
регулювання, охорони та захисту суспільних відносин, це - 

а. Вимога закону. 
б. Державний припис. 
в. Норма права. 
г. Рішення суду. 

Загальнообов’язкове правило поведінки встановлене чи санкціоноване і забезпечене державою з метою 
регулювання, охорони та захисту суспільних відносин, це - 

а. Вимога закону. 
б. Державний припис. 
в. Норма права. 
г. Рішення суду. 

За складом гіпотези поділяються на: 
а. Прості і складні. 
б. Складені і сформовані. 
в. Одноелементні і багатоелементні. 
г. Абсолютно і відносно визначені. 

За ступенем визначеності гіпотези поділяються на: 
а. Прості і складні. 
б. Складені і сформовані. 
в. Визначені і невизначені. 
г. Альтернативні, абсолютно і відносно визначені. 

За складом диспозиції поділяються на: 
а. Прості, складні, нейтральні. 
б. Складені і сформовані. 
в. Прості і складні. 
г. Абсолютно і відносно визначені. 

За ступенем визначеності диспозиції  поділяються на: 
а. Прості і складні. 



 
7 

б. Абсолютно і відносно визначені. 
в. Визначені і невизначені. 
г. Альтернативні, абсолютно і відносно визначені. 

За характером прав та обов’язків диспозиції  поділяються на: 
а. Прості і складні. 
б. Абсолютно і відносно визначені. 
в. Правові і неправові. 
г. Уповноважуючі, зобов’язуючі, та забороняючі. 

За складом санкції поділяються на: 
а. Одноелементні і багатоелементні. 
б. Складені і сформовані. 
в. Прості і складні. 
г. Абсолютно і відносно визначені. 

За ступенем визначеності санкції поділяються на: 
а. Абсолютно і відносно визначені. 
б. Складені і сформовані. 
в. Визначені і невизначені. 
г. Альтернативні, абсолютно і відносно визначені. 

За способом охорони суспільних відносин санкції  поділяються на: 
а. Каральні, відновлювальні, кумулятивні. 
б. Оборонні, охоронні та захисні. 
в. Охоронні, захисні, каральні. 
г. Уповноважуючі, зобов’язуючі, та забороняючі. 

Проста гіпотеза виражається в тому, що згідно приписів норми права: 
а. Існує єдина обставина, що зумовлює дію норми. 
б. Існує один варіант поведінки. 
в. Існує один засіб впливу. 
г. Точно визначається вид та обсяг засобів впливу. 

Проста диспозиція виражається в тому, що згідно приписів норми права: 
а. Існує єдина обставина, що зумовлює дію норми. 
б. Існує один варіант поведінки суб’єкта. 
в. Існує один засіб впливу. 
г. Точно визначається вид та обсяг засобів впливу. 

Проста санкція виражається в тому, що згідно приписів норми права: 
а. Існує єдина обставина, що зумовлює дію норми. 
б. Існує один варіант поведінки суб’єкта. 
в. Існує один засіб впливу на суб’єкта. 
г. Точно визначається вид та обсяг засобів впливу. 

Складна гіпотеза виражається в тому, що згідно приписів норми права: 
а. Існує дві чи більше обставин, що зумовлюють дію норми. 
б. Існує один варіант поведінки. 
в. Існує один засіб впливу. 
г. пропонується кілька умов настання диспозиції на вибір. 

Складна диспозиція виражається в тому, що згідно приписів норми права: 
а. Існує єдина обставина, що зумовлює дію норми. 
б. Існує кілька варіантів поведінки суб’єкта. 
в. Існує один засіб впливу. 
г. Суб’єкти можуть уточнювати кількість та зміст прав і обов’язків. 

Складна санкція виражається в тому, що згідно приписів норми права: 
а. Існує єдина обставина, що зумовлює дію норми. 
б. Існує один варіант поведінки суб’єкта. 
в. Існує кілька засобів впливу на суб’єкта. 
г. Поєднується кілька засобів примусу. 

За дією у просторі норми права поділяються на: 
а. Територіальні, транскордонні. 
б. Загальні, регіональні, локальні. 
в. Просторові, непросторові. 
г. Спеціальні, загальні. 

За характером врегулювання суспільних відносин норми права поділяються на: 
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а. Регулятивні і охоронні. 
б. Уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі. 
в. Матеріальні та процесуальні. 
г. Загальні, спеціальні, виключні (індивідуальні). 

За функціями у правовому регулюванні норми права поділяються на: 
а. Регулятивні і охоронні. 
б. Уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі. 
в. Матеріальні та процесуальні. 
г. Загальні, спеціальні, виключні (індивідуальні). 

За характером диспозиції норми права поділяються на: 
а. Регулятивні і охоронні. 
б. Уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі. 
в. Матеріальні та процесуальні. 
г. Загальні, спеціальні, виключні (індивідуальні). 

За дією на коло суб’єктів норми права поділяються на: 
а. Регулятивні і охоронні. 
б. Уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі. 
в. Матеріальні та процесуальні. 
г. Загальні, спеціальні, виключні (індивідуальні). 

За дією у часі норми права поділяються на: 
а. Постійні, тимчасові та перехідні. 
б. Постійні та тимчасові. 
в. Просторові та темпоральні. 
г. Постійнодіючі та одноразові. 

За методом правового регулювання норми права поділяються на: 
а. Уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі. 
б. Імперативні, диспозитивні, заохочувальні, рекомендаційні. 
в. Регулятивні і охоронні. 
г. Спеціальні, загальні. 

За ступенем визначеності змісту норми права поділяються на: 
а. Уповноважуючі, зобов’язуючі, забороняючі. 
б. Імперативні, диспозитивні, заохочувальні, рекомендаційні. 
в. Регулятивні, охоронні, спеціальні та загальні 
г. Абсолютно визначені, відносно визначені, альтернативні, ситуативні, оцінювальні. 

За роллю в механізмі правового регулювання норми права поділяються на: 
а. Типові та спеціалізовані. 
б. Імперативні, диспозитивні, заохочувальні, рекомендаційні. 
в. Регулятивні, охоронні, спеціальні та загальні 
г. Абсолютно визначені, відносно визначені, альтернативні, ситуативні, оцінювальні. 

За походженням норми права поділяються на: 
а. Первинні та похідні. 
б. Загальнодержавні, локальні. 
в. Створені правотворчим органом та норми делегованого правотворення. 
г. Спеціальні, загальні. 

За суб’єктом правотворення норми права поділяються на: 
а. Первинні та похідні. 
б. Загальнодержавні, локальні. 
в. Створені правотворчим органом та норми делегованого правотворення. 
г. Спеціальні, загальні. 

Норми, які хоча й не містять вказівок на права і обов’язки адресатів, однак встановлюють 
фундаментальні основи механізму правового регулювання, це - 

а. Правові норми. 
б. Норми права. 
в. Спеціалізовані правові норми. 
г. Принципи права. 

Які з вказаних спеціалізованих норм закріплюють засади (принципи) конституційного ладу держави, 
основи соціально-економічного, політичного, державного життя, взаємовідносини держави і особи, 
форми власності тощо? 

а. Норми-засади. 
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б. Норми-принципи. 
в. Норми-цілі (декларативні норми). 
г. Установчі норми. 

Які з вказаних спеціалізованих норм виражають і закріплюють принципи права? 
а. Норми-засади. 
б. Норми-принципи. 
в. Норми-цілі (декларативні норми). 
г. Установчі норми. 

Які з вказаних спеціалізованих норм нормативно закріплюють перспективні цілі суспільного, правового 
та державного розвитку? 

а. Норми-конструкції. 
б. Норми-принципи. 
в. Норми-цілі (декларативні норми). 
г. Установчі норми. 

Які з вказаних спеціалізованих норм започатковують правовий або державний інститут, державний 
орган, його мету, завдання, функції тощо? 

а. Норми-засади. 
б. Норми-конструкції. 
в. Норми-цілі (декларативні норми). 
г. Установчі норми. 

Які з вказаних спеціалізованих норм містять визначення правових понять? 
а. Норми-дефініції. 
б. Норми-конструкції. 
в. Норми-фікції. 
г. Установчі норми. 

Які з вказаних спеціалізованих норм узагальнюють складні за своїм змістом юридичні явища? 
а. Норми-дефініції. 
б. Норми-конструкції. 
в. Норми-фікції. 
г. Установчі норми. 

Які з вказаних спеціалізованих норм проголошують існуючим факт або обставину, що не є 
встановленими? 

а. Норми-дефініції. 
б. Норми-преюдиції. 
в. Норми-фікції. 
г. Норми-презумпції. 

Які з вказаних спеціалізованих норм виключають заперечення уже доведеного факту? 
а. Норми-дефініції. 
б. Норми-преюдиції. 
в. Норми-фікції. 
г. Норми-презумпції. 

Які з вказаних спеціалізованих норм закріплюють в нормативно-правовому акті припущення щодо 
певного юридичного факту  ? 

а. Норми-дефініції. 
б. Норми-преюдиції. 
в. Норми-фікції. 
г. Норми-презумпції. 

Які з вказаних спеціалізованих норм грають допоміжну роль, визначаючи час набрання чинності 
нормативно-правовим актом, нормативно-правовим договором, його поширення на нове коло осіб чи 
нові правовідносини? 

а. Оперативні норми. 
б. Норми-арбітри (колізійні норми). 
в. Норми-фікції. 
г. Норми-презумпції. 

Які з вказаних спеціалізованих норм указують на час, настання або закінчення якого спричиняє певні 
юридичні наслідки? 

а. Норми-засади. 
б. Норми-принципи. 
в. Норми-цілі (декларативні норми). 
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г. Темпоральні норми (норми-строки). 
Які з вказаних спеціалізованих норм регулюють вибір норми у разі розбіжності між кількома нормами? 

а. Оперативні норми. 
б. Норми-арбітри (колізійні норми). 
в. Норми-фікції. 
г. Норми-презумпції. 

Первинна структурна частина тексту письмового джерела права та є словесно-документальною формою 
вираження норми права, її частини чи кількох норм права, це - 

а. Стаття. 
б. Нормативний припис. 
в. Норма права. 
г. Пункт. 

За якої форми викладу норми права у статтях нормативно-правових актів  зміст норми розкривається 
індивідуалізованими поняттями, зокрема через перелік фактів, випадків, дій, ознак тощо? 

а. Казуїстична. 
б. Абстрактна. 
в. Повна. 
г. Бланкетна. 

За якої форми викладу норми права у статтях нормативно-правових актів зміст норми розкривається не 
індивідуалізованими, наприклад, оціночними, поняттями? 

а. Казуїстична. 
б. Абстрактна. 
в. Повна. 
г. Бланкетна. 

За якої форми викладу норми права в одній статті вміщено всі її обов’язкові структурні елементи? 
а. Казуїстична. 
б. Абстрактна. 
в. Повна. 
г. Бланкетна. 

За якої форми викладу норми права в одній статті вміщено не всі обов’язкові елементи норми або не всі її 
фрагменти, але подається посилання на ті конкретні статті цього чи іншого нормативно-правового акту, в 
яких міститься відсутня частина норми  ? 

а. Казуїстична. 
б. Абстрактна. 
в. Відсильна. 
г. Бланкетна. 

За якої форми викладу норми права у статтях нормативно-правових актів в одній статті вміщено не всі 
обов’язкові елементи норми або не всі її фрагменти і подається посилання не на конкретні статті, а на 
певну групу чи певний вид нормативно-правових актів ? 

а. Казуїстична. 
б. Абстрактна. 
в. Відсильна. 
г. Бланкетна. 

Спосіб зовнішнього вираження правових норм це: 
а. Зовнішній вигляд кодексу. 

б. Закон. 

в. Джерело права. 

г. Нормативно-правовий припис. 
Спосіб внутрішньої організації, а також зовнішнього вираження змісту правової норми це: 

а. Форма права. 

б. Норма права. 

в. Джерело права. 

г. Нормативно-правовий припис. 
Усталене на практиці та відповідне праву загальне правило поведінки (чи їхній комплекс), що має 
фактичну юридичну чинність і суспільне визнання: 

а. Соціальна норма. 
б. Норма права. 

в. Правовий звичай. 
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г. Правовий акт. 
Письмовий юридичний акт правотворчого суб’єкта, що містить норму права: 

а. Юридичний документ. 
б. Закон. 
в. Нормативно-правовий акт. 
г. Правовий акт. 

Які з наведених джерел права застосовуються в Україні? 
а. Прецедент. 
б. Релігійні джерела. 
в. Норма права. 

г. Нормативно-правовий акт. 
Вкажіть види нормативно-правових актів: 

а. Указ Президента України, Постанова Верховної Ради України. 

б. Рішення Конституційного Суду України. 
в. Колективний договір. 
г. Наказ директора державного підприємства. 

Нормативно-правовий акт компетентного органу, виданий на підставі закону, відповідно до закону і для 
його виконання це:  

а. Закон. 
б. Підзаконний нормативно-правовий акт. 
в. Правовий прецедент. 
г. Міжнародний договір. 

Нормативно-правовий акт компетентного органу, виданий на підставі закону, відповідно до закону і для 
його виконання це:  

а. Закон. 
б. Підзаконний нормативно-правовий акт. 
в. Правовий прецедент. 
г. Міжнародний договір. 

Письмове рішення правозастосовного органу держави у конкретній справі, яке є обов’язковим при 
вирішенні аналогічних справ це - 

а. Рішення суду. 
б. Правова аналогія. 
в. Правовий прецедент. 
г. Правовий припис. 

Верховна рада приймає: 
а. Закони, постанови.  
б. Закони, розпорядження. 
в. Закони, укази.  
г. Закони, рішення. 

Президент України видає: 
а. Накази і закони. 
б. Укази і закони. 
в. Укази і розпорядження. 
г. Накази і розпорядження. 

Кабінет Міністрів України видає: 
а. Накази і розпорядження. 
б. Постанови і укази. 
в. Постанови і регламенти. 
г. Постанови і розпорядження. 

Письмовий юридичний акт укладений на підставі домовленості (взаємної згоди) двох або більше 
суб’єктів договірної правотворчості, який містить норму(и) права та забезпечується державою 
(державами). 

а. Міжнародний договір. 
б. Письмовий договір. 
в. Нормативно-правовий договір. 
г. Міжнародний акт. 

За суб'єктами право творення правові прецеденти бувають: 
а. Суб’єктивні і об’єктивні. 
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б. Індивідуальні і колективні. 
в. Загальні і спеціальні. 
г. Судові і адміністративні. 

Яке джерело права має юридичну силу, похідну від суб'єкта правотворення? 
а. Правовий звичай. 
б. Підзаконний нормативно-правовий акт. 
в. Правовий прецедент. 
г. Міжнародний договір. 

Яке джерело права має юридичну силу, похідну від суб'єкта санкціонування? 
а. Правовий звичай. 
б. Підзаконний нормативно-правовий акт. 
в. Правовий прецедент. 
г. Міжнародний договір. 

Концептуальні ідеї, теорії та погляди щодо права, державно-правової дійсності в цілому, які можуть бути 
використані для вирішення юридичних справ, це - 

а. Правова культура. 
б. Правова доктрина. 
в. Правова ідеологія. 
г. Принципи права. 

Основні ідеї, вихідні положення, які закріплені в законі, мають загальну значущість, вищу імперативність 
(веління) і відображають суттєві положення права. 

а. Правова культура. 
б. Правова доктрина. 
в. Правова ідеологія. 
г. Принципи права. 

Як називається вид правових доктрин, що є науково неспроможними та непридатні для застосування в 
умовах сучасного світу? 

а. Науково необґрунтовані. 
б. Доктринерські. 
в. Помилкові. 
г. Непридатні. 

Як називається вид правових доктрин, що породжують неадекватне соціальним потребам суспільства 
правове регулювання, знижують ефективність правової політики держави? 

а. Науково необґрунтовані. 
б. Доктринерські. 
в. Помилкові. 
г. Непридатні. 

Властивість нормативно правового акта, яка породжує юридично обов'язкові наслідки, залежить від 
компетенції правотворчого суб'єкта і визначає формальне співвідношення одного акта до іншого, це 

а. Юридична сила. 
б. Формальна обов’язковість. 
в. Владно-розпорядчий характер. 
г. Загальна нормативність. 

Законодавчі акти, які виходять із конституції і мають за мету конкретизувати основні конституційні 
положення шляхом регулювання найбільш важливих суспільних відносин або внести до неї (конституції) 
зміни та володіють стосовно інших нормативних актів, окрім конституції, вищою юридичною силою, це - 

а. Кодекси. 
б. Органічні закони. 
в. Ординарні закони. 
г. Конституційні закони. 

Закони, необхідність прийняття яких прямо передбачена чинною конституцією, а їх перелік, 
організаційна назва визначені конституцію, це - 

а. Неординарні закони. 
б. Органічні закони. 
в. Ординарні закони. 
г. Конституційні закони. 

За юридичною формою вираження закони поділяються на: 
а. Кодекси, основи законодавства, закони. 
б. Конституційні, органічні, звичайні. 
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в. Абсолютно виражені та відносно виражені. 
г. Конституційні, адміністративні, фінансові, цивільні. 

За предметом правового регулювання закони поділяються на: 
а. Кодекси, основи законодавства, закони. 
б. Конституційні, органічні, звичайні. 
в. Абсолютно виражені та відносно виражені. 
г. Конституційні, адміністративні, фінансові, цивільні. 

За юридичною формою вираження підзаконні нормативно-правові акти поділяються на: 
а. Постанови; укази; рішення; розпорядження; накази. 
б. Тимчасові та постійні. 
в. Загальні; відомчі; локальні. 
г. Населення; органу законодавчої влади; глави держави; уряду; інших органів виконавчої влади. 

За тривалістю дії підзаконні нормативно-правові акти поділяються на: 
а. Постанови; укази; рішення; розпорядження; накази. 
б. Тимчасові та постійні. 
в. Загальні; відомчі; локальні. 
г. Населення; органу законодавчої влади; глави держави; уряду; інших органів виконавчої влади. 

За сферою дії підзаконні нормативно-правові акти поділяються на: 
а. Постанови; укази; рішення; розпорядження; накази. 
б. Тимчасові та постійні. 
в. Загальні; відомчі; локальні. 
г. Населення; органу законодавчої влади; глави держави; уряду; інших органів виконавчої влади. 

За суб'єктами прийняття підзаконні нормативно-правові акти поділяються на: 
а. Постанови; укази; рішення; розпорядження; накази. 
б. Тимчасові та постійні. 
в. Загальні; відомчі; локальні. 
г. Населення; органу законодавчої влади; глави держави; органів виконавчої влади. 

У разі виникнення в тексті нормативно-правового акту слів чи словосполучень на кшталт «з моменту», «з 
часу», «через», «після» тощо чинність нормативно-правових актів починається з дня - 

а. Настання обумовленої дати (обставини). 
б. Наступного за днем настання обумовленої дати (обставини). 
в. Визначеного у конституції. 
г. Визначеного парламентом. 

Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності: 
а. через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення. 
б. з дня їх офіційного оприлюднення. 
в. з моменту їх прийняття. 
г. з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування. 

Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального 
значення чи нормативного характеру 

а. через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення. 
б. з дня їх офіційного оприлюднення. 
в. з моменту їх прийняття. 
г. з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування. 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності: 
а. через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення. 
б. з дня їх офіційного оприлюднення. 
в. з моменту їх прийняття. 
г. з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування. 

Конституція України набула чинності: 
а. через десять днів з дня офіційного оприлюднення. 
б. з дня їх офіційного оприлюднення. 
в. з дня її прийняття. 
г. з дня наступного за днем її оприлюднення. 

Дія нормативно-правових актів на правовідносини, які виникли після набрання ним чинності, а також на 
ті, що виникли до набрання ним чинності, але продовжують існувати після набрання ним чинності, це- 

а. Пряма дія. 
б. Непряма дія. 
в. Зворотна дія. 
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г. Переживаюча дія. 
Дія нормативно-правового акта на правовідносини, які виникли до набрання ним чинності, але з моменту 
виникнення цих відносин, це - 

а. Пряма дія. 
б. Непряма дія. 
в. Зворотна дія. 
г. Переживаюча дія. 

Дія нормативно-правового акта на правовідносини, які виникли після набрання ним чинності, а на 
відносини, які виникли до набрання ним чинності і продовжують існувати може поширюватися дія 
попереднього нормативно-правового акта, це - 

а. Пряма дія. 
б. Непряма дія. 
в. Зворотна дія. 
г. Переживаюча дія. 

Тривалий безперервний соціокультурний процес визначення об’єктивних потреб суспільства, здійснення 
правової регламентації суспільних відносин та їх юридичного оформлення державою або іншим 
правотворчим суб’єктом, це - 

а. Правотворчість. 
б. Правоутвореня. 
в. Правова регламентація. 
г. Законотворчість. 

Юридична діяльність правотворчих суб’єктів, що спрямована на створення (об’єктивацію), зміну, 
припинення та систематизацію нормативно-правових норм, це - 

а. Правотворчість. 
б. Правоутвореня. 
в. Правова регламентація. 
г. Законотворчість. 

Правотворча діяльність органів законодавчої влади або народу, яка спрямована на створення 
(об'єктивацію), зміну, припинення та систематизацію нормативно-правових норм, це - 

а. Правотворчість. 
б. Правоутвореня. 
в. Правова регламентація. 
г. Законотворчість. 

Безпосередню виражене в тексті нормативно-правового акта державно-владне веління, це - 
а. Правова норма. 
б. Рішення. 
в. Правовий припис. 
г. Наказ. 

Яка функція правотворчості знаходить свій вираз у створенні нових за змістом правових норм? 
а. Первинного регулювання. 
б. Оновлення нормативно-правового матеріалу. 
в. Усунення прогалин в позитивному праві. 
г. Систематизації нормативно-правового матеріалу. 

Яка функція правотворчості знаходить свій вираз у зміні або скасуванні застарілих норм? 
а. Первинного регулювання. 
б. Оновлення нормативно-правового матеріалу. 
в. Усунення прогалин в позитивному праві. 
г. Систематизації нормативно-правового матеріалу. 

Яка функція правотворчості знаходить свій вираз у формулюванні правил поведінки, яких бракує? 
а. Первинного регулювання. 
б. Оновлення нормативно-правового матеріалу. 
в. Усунення прогалин в позитивному праві. 
г. Систематизації нормативно-правового матеріалу. 

Яка функція правотворчості знаходить свій вираз у впорядкуванні, доповненні,об’єднанні нормативно-
правових актів для зручності користування? 

а. Первинного регулювання. 
б. Оновлення нормативно-правового матеріалу. 
в. Усунення прогалин в позитивному праві. 
г. Систематизації нормативно-правового матеріалу. 
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Назвіть види правотворчості за способом правотворчості: 
а. Пряма і опосередкована. 
б. Створення і санкціонування. 
в. Делегована; договірна; санкціонована; прецедентна. 
г. Законотворчість; підзаконна правотворчість. 

Назвіть види правотворчості за способом формування нормативно-правових приписів: 
а. Пряма і опосередкована. 
б. Створення і санкціонування. 
в. Делегована; договірна; санкціонована; прецедентна. 
г. Законотворчість; підзаконна правотворчість. 

Назвіть види правотворчості за способом надання юридичної сили: 
а. Пряма і опосередкована. 
б. Створення і санкціонування. 
в. Делегована; договірна; санкціонована; прецедентна. 
г. Законотворчість; підзаконна правотворчість. 

Назвіть види правотворчості за значущістю: 
а. Пряма і опосередкована. 
б. Створення і санкціонування. 
в. Делегована; договірна; санкціонована; прецедентна. 
г. Законотворчість; підзаконна правотворчість. 

Який з принципів правотворчості полягає у створенні джерел права з використанням надбань юридичної 
науки та інших наукових знань? 

а. Наукової обґрунтованості. 
б. Професіоналізму. 
в. Законності. 
г. Компаративності. 

Який з принципів правотворчості полягає у створенні джерел права з використанням позитивного 
досвіду інших держав? 

а. Наукової обґрунтованості. 
б. Професіоналізму. 
в. Законності. 
г. Компаративності. 

Який з принципів правотворчості полягає у компетентності, обізнаності, наявності навичок у суб'єктів 
правотворення? 

а. Наукової обґрунтованості. 
б. Професіоналізму. 
в. Законності. 
г. Компаративності. 

Який з принципів правотворчості полягає у обов’язковому дотриманні процедури правотворчості, а 
також компетенції правотворчого суб'єкта? 

а. Диференціації правотворчої компетенції. 
б. Професіоналізму. 
в. Законності. 
г. Оперативності. 

Який з принципів правотворчості полягає у обов’язковому дотриманні відкритості процедури 
правотворчості? 

а. Законності. 
б. Професіоналізму. 
в. Гласності. 
г. Оперативності. 

Який з принципів правотворчості полягає у своєчасності прийняття нормативно-правових приписів, 
унесення до них змін, скасування? 

а. Диференціації правотворчої компетенції. 
б. Професіоналізму. 
в. Законності. 
г. Оперативності. 

Який з принципів правотворчості полягає у обов’язковому розподілі повноважень між правотворчими 
суб'єктами? 

а. Диференціації правотворчої компетенції. 
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б. Професіоналізму. 
в. Законності. 
г. Оперативності. 

Правотворча діяльність спрямована на впорядкування нормативно-правових актів та правових норм, та 
об’єднання їх у єдину взаємоузгоджену систему, це 

а. Законотворчість. 
б. Нормотворчість. 
в. Систематизація нормативно-правових актів. 
г. Кодифікація. 

Вид систематизації нормативно-правових актів, який полягає у збиранні, зберіганні, підтриманні у 
контрольному стані нормативно-правових актів, а також створенні пошукової системи, яка необхідна для 
знаходження правових норм, це 

а. Облік нормативно-правових актів. 
б. Інкорпорація. 
в. Консолідація. 
г. Кодифікація. 

Вид систематизації нормативно-правових актів, який полягає в об'єднанні нормативно-правових актів за 
певним критерієм в єдиному збірнику, без зміни змісту, це - 

а. Облік нормативно-правових актів. 
б. Інкорпорація. 
в. Консолідація. 
г. Кодифікація. 

Вид систематизації нормативно-правових актів, який полягає в об'єднанні нормативно-правових актів, 
що регулюють одну і ту саму сферу суспільних відносин в єдиний звідний акт без зміни змісту, це - 

а. Облік нормативно-правових актів. 
б. Інкорпорація. 
в. Консолідація. 
г. Кодифікація. 

Вид систематизації нормативно-правових актів, який полягає у змістовній переробці нормативно-
правових актів, пов'язаних спільним предметом регулювання та об'єднанні їх в єдиному акті, це - 

а. Облік нормативно-правових актів. 
б. Інкорпорація. 
в. Консолідація. 
г. Кодифікація. 

Назвіть види обліку нормативно-правових актів: 
а. Предметний і хронологічний. 
б. Загальний, галузевий, міжгалузевий, спеціальний. 
в. Офіційний, неофіційний, офіціозний. 
г. Журнальний, картковий, реєстровий, автоматизований. 

Назвіть види інкорпорації за юридичною значущістю: 
а. Предметна і хронологічна. 
б. Загальна, галузева, міжгалузева, спеціальна. 
в. Офіційна, неофіційна, офіціозна. 
г. Журнальна, карткова, реєстрова, автоматизована. 

Назвіть види інкорпорації за способом упорядкування: 
а. Предметна і хронологічна. 
б. Загальна, галузева, міжгалузева, спеціальна. 
в. Офіційна, неофіційна, офіціозна. 
г. Журнальна, карткова, реєстрова, автоматизована. 

Назвіть види інкорпорації за обсягом: 
а. Предметна і хронологічна. 
б. Загальна, галузева, міжгалузева, спеціальна. 
в. Офіційна, неофіційна, офіціозна. 
г. Журнальна, карткова, реєстрова, автоматизована. 

Який вид інкорпорації полягає у підготовці та виданні збірників правотворчим суб'єктом або 
затвердження збірника, підготовленого органом, якому це було доручено? 

а. Офіційна. 
б. Неофіційна. 
в. Автоматизована. 
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г. Офіціозна. 
Який вид інкорпорації полягає у підготовці та виданні збірників за дорученням правотворчого органу без 
його затвердження? 

а. Офіційна. 
б. Неофіційна. 
в. Автоматизована. 
г. Офіціозна. 

Який вид інкорпорації полягає у підготовці та виданні збірників за власною ініціативою без спеціального 
доручення та контролю правотворчого суб'єкта? 

а. Офіційна. 
б. Неофіційна. 
в. Автоматизована. 
г. Офіціозна. 

Який вид кодифікації охоплює всі або значну частину нормативно-правових галузей, змінює великий 
обсяг нормативно-правових актів та правових норм, а її результатом є звідний кодифікований акт? 

а. Загальна. 
б. Міжгалузева (комплексна). 
в. Галузева. 
г. Спеціальна. 

Який вид кодифікації охоплює нормативно-правові акти декількох нормативно-правових галузей, що 
регулюють об'ємні сфери однорідних суспільних відносин або комплексної нормативно-правової галузі? 

а. Загальна. 
б. Міжгалузева (комплексна). 
в. Галузева. 
г. Спеціальна. 

Який вид кодифікації охоплює нормативно-правові акти окремих нормативно-правових  галузей? 
а. Загальна. 
б. Міжгалузева (комплексна). 
в. Галузева. 
г. Спеціальна. 

Який вид кодифікації охоплює нормативно-правові акти окремих нормативно-правових інститутів? 
а. Загальна. 
б. Міжгалузева (комплексна). 
в. Галузева. 
г. Спеціальна. 

Які види кодифікованих нормативно правових актів містять норми, що регулюють діяльність окремих 
органів, підприємств, установ, організацій в тій чи іншій сфері суспільних відносин?  

а. Основи законодавства. 
б. Кодекси. 
в. Статути. 
г. Положення. 

Які види кодифікованих нормативно правових актів містять найбільш загальні, принципові норми 
відповідних галузі, інститутів?  

а. Основи законодавства. 
б. Кодекси. 
в. Статути. 
г. Положення. 

Які види кодифікованих нормативно правових актів містять норми найбільш детального та 
всеохоплюючого регулювання в межах галузі, інституту?  

а. Основи законодавства. 
б. Кодекси. 
в. Статути. 
г. Положення. 

Які види кодифікованих нормативно правових актів містять норми, що визначають правовий статус 
окремих органів, установ, їх груп або структурних підрозділів?  

а. Регламенти. 
б. Правила. 
в. Статути. 
г. Положення. 
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Які види кодифікованих нормативно правових актів містять норми, що визначають правовий статус 
певного органу (установи) та процедуру його (її) діяльності?  

а. Регламенти. 
б. Правила. 
в. Статути. 
г. Положення. 

Які види кодифікованих нормативно правових актів містять норми, що визначають порядок діяльності 
певних органів, установ, організацій?  

а. Регламенти. 
б. Правила. 
в. Статути. 
г. Положення. 

Які види кодифікованих нормативно правових актів містять норми, що регулюють діяльність окремих 
органів, підприємств, установ, організацій в тій чи іншій сфері суспільних відносин ?  

а. Регламенти. 
б. Правила. 
в. Статути. 
г. Положення. 

Втілення правових норм у правомірних діяннях суб'єктів суспільних відносин, це - 
а. Правомірна поведінка. 
б. Правовий ідеалізм. 
в. Реалізація права. 
г. Дотримання закону. 

Правомірна поведінка за причетністю інших осіб поділяється на: 
а. Індивідуальну та колективну. 
б. Безпосередню та опосередковану. 
в. Використання, виконання, дотримання. 
г. Ідеологічна та конформітська. 

Правомірна поведінка за суб'єктами поділяється на: 
а. Індивідуальну та колективну. 
б. Безпосередню та опосередковану. 
в. Використання, виконання, дотримання. 
г. Ідеологічна та конформітська. 

Правомірна поведінка за характером нормативно-правових приписів поділяється на: 
а. Індивідуальну та колективну. 
б. Безпосередню та опосередковану. 
в. Використання, виконання, дотримання. 
г. Ідеологічна та конформітська. 

Владна діяльність компетентних суб'єктів (органів держави і посадових осіб), що забезпечує реалізацію 
права шляхом винесення індивідуального юридичного рішення щодо конкретних суб’єктів, це: 

а. Державне управління 
б. Державна влад. 
в. Застосування права. 
г. Реалізація права. 

Назвіть функції застосування права? 
а. Зовнішні та внутрішні. 
б. Правозабезпечувальна та індивідуального правового регулювання. 
в. Оборонна та міжнародне співробітництво. 
г. Регулятивна та охоронна. 

Вимогами до застосування права є: 
а. Законність, доцільність, обґрунтованість, справедливість. 
б. Повага до прав людини, недискримінація та рівність перед законом. 
в. Добровільність, жертовність, справедливість 
г. Верховенство права і закону, взаємна відповідальність держави і особи. 

Яка вимога застосування права відображена у наступному твердженні «правозастосовний суб’єкт 
повинен неупереджено підходити до дослідження обставин справи і до її учасників»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
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г. Справедливість. 
Яка вимога застосування права відображена у наступному твердженні «рішення повинно відповідати не 
лише букві, але й духу закону, узгоджуватись з принципами моралі та загальнолюдськими цінностями»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
г. Справедливість. 

Яка вимога застосування права відображена у наступному твердженні «здійснення право застосування 
лише компетентним суб'єктом (повноваження якого передбачені законом)»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
г. Справедливість. 

Яка вимога застосування права відображена у наступному твердженні «правозастосовні акти 
приймаються відповідно до закону, на підставі закону та у формі,визначеній законом»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
г. Справедливість. 

Яка вимога застосування права проявляється через «вибір найбільш ефективного способу досягнення 
мети в межах, передбачених чинною системою джерел права»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
г. Справедливість. 

Яка вимога застосування права відображена у наступному твердженні «правозастосовний 
акт має прийматися лише на підставі таких знань, які є об'єктивно правильними, вірогідними»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
г. Справедливість. 

Яка вимога застосування права відображена у наступному твердженні «докази, що підтверджують 
достовірність фактів, мають бути отримані за встановленою процедурою»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
г. Справедливість. 

Яка вимога застосування права відображена у наступному твердженні «доказування має забезпечити 
встановлення об'єктивної істини у справі»? 

а. Законність. 
б. Доцільність. 
в. Обґрунтованість. 
г. Справедливість. 

Правове оцінювання щодо відповідності чи невідповідності фактичних обставин змісту конкретних 
нормативно-правових приписів та можливості або неможливості виникнення передбачених ними 
юридично значущих результатів, це - 

а. Експертна оцінка. 
б. Науковий висновок. 
в. Юридична кваліфікація. 
г. Кваліфікаційна експертиза. 

Юридичний акт компетентного суб’єкта, що містить індивідуальне формально-обов'язкове правило 
поведінки персоніфікованого суб'єкта, необхідне для належної реалізації ним відповідних правових 
норм, це - 

а. Підзаконний нормативно-правовий акт. 
б. Судове рішення. 
в. Правозастосовчий акт. 
г. Юридичний документ. 

Яка частина правозастосовного акту містить назву та дату видання акта, найменування суб'єкта, який 
його прийняв, та адресата (адресатів)? 
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а. Вступна. 
б. Описова. 
в. Мотивувальна. 
г. Резолютивна. 

Яка частина правозастосовного акту фіксує фактичні обставини суспільних відносин, докази та 
процедуру доведення їх переконливості? 

а. Вступна. 
б. Описова. 
в. Мотивувальна. 
г. Резолютивна. 

Яка частина правозастосовного акту містить обґрунтування прийнятого рішення? 
а. Вступна. 
б. Описова. 
в. Мотивувальна. 
г. Резолютивна. 

Яка частина правозастосовного акту фіксує індивідуальне, формально обов'язкове правило поведінки? 
а. Вступна. 
б. Описова. 
в. Мотивувальна. 
г. Резолютивна. 

Назвіть види правозастосовних актів за формою вираження: 
а. Постанови; рішення; розпорядження; вироки; ухвали; протести; резолюції. 
б. Матеріальні; процесуальні. 
в. Акти-документи; акти-діяння; акти-символи. 
г. Правовстановлюючі; правостверджучі; правозмінюючі; правоприпиняючі. 

Назвіть види правозастосовних актів за характером нормативно-правового припису: 
а. Постанови; рішення; розпорядження; вироки; ухвали; протести; резолюції 
б. Матеріальні; процесуальні. 
в. Акти-документи; акти-діяння; акти-символи. 
г. Правовстановлюючі; правостверджучі; правозмінюючі; правоприпиняючі. 

Назвіть види правозастосовних актів за способом виразу: 
а. Постанови; рішення; розпорядження; вироки; ухвали; протести; резолюції. 
б. Усні; письмові; конклюдентні. 
в. Акти-документи; акти-діяння; акти-символи. 
г. Правовстановлюючі; правостверджучі; правозмінюючі; правоприпиняючі. 

Назвіть види правозастосовних актів за характером юридичних наслідків: 
а. Постанови; рішення; розпорядження; вироки; ухвали; протести; резолюції. 
б. Матеріальні; процесуальні. 
в. Акти-документи; акти-діяння; акти-символи. 
г. Правовстановлюючі; правостверджучі; правозмінюючі; правоприпиняючі. 

Назвіть види правозастосовних актів за формою зовнішнього прояву: 
а. Уповноважуючі; заборонні; зобов'язальні. 
б. Усні; письмові; конклюдентні. 
в. Регулятивні; охоронні. 
г. Акти-документи; акти-діяння; акти-символи. 

Назвіть види правозастосовних актів за характером індивідуальних приписів: 
а. Уповноважуючі; заборонні; зобов'язальні. 
б. Усні; письмові; конклюдентні. 
в. Регулятивні; охоронні. 
г. Акти-документи; акти-діяння; акти-символи. 

Назвіть види правозастосовних актів за функціями у правовому регулюванні: 
а. Уповноважуючі; заборонні; зобов'язальні. 
б. Усні; письмові; конклюдентні. 
в. Регулятивні; охоронні. 
г. Акти-документи; акти-діяння; акти-символи. 

Часткова відсутність нормативно-правових приписів у межах правового регулювання, зумовлена станом 
розвитку суспільних відносин та відставання від нього право творення, це - 

а. Прогалина в праві. 
б. Правовий вакуум. 



 
21 

в. Правова колізія. 
г. Правова неврегульованість. 

Повна відсутність нормативно-правових приписів щодо суспільних відносин, які потребують правової 
регламентації і можуть бути врегульовані правом, це - 

а. Прогалина в праві. 
б. Правовий вакуум. 
в. Правова колізія. 
г. Правова неврегульованість. 

Розбіжність та суперечність між нормативно-правовими приписами, які регулюють однорідні суспільні 
відносини, що виражає їх неузгодженість, невідповідність та несумісність, це - 

а. Прогалина в праві. 
б. Правовий вакуум. 
в. Правова колізія. 
г. Правова неврегульованість. 

Спосіб подолання нормативно-правової прогалини шляхом вирішення конкретної юридичної справи на 
підставі галузевого нормативно-правового припису, що регулює найбільш подібні суспільні відносини, 
або галузевих принципів права, - 

а. Аналогія закону. 
б. Міжгалузева аналогія. 
в. Аналогія права. 
г. Міжнародна аналогія. 

Спосіб подолання нормативно-правової прогалини шляхом вирішення конкретної юридичної справи (за 
відсутності галузевого нормативно-правового припису чи принципу права) на підставі нормативно-
правового припису чи принципу іншої галузі, це - 

а. Аналогія закону. 
б. Міжгалузева аналогія. 
в. Аналогія права. 
г. Міжнародна аналогія. 

Спосіб заповнення правового вакууму (за повної відсутності нормативно-правової регламентації) 
шляхом вирішення конкретної юридичної справи на підставі загальних принципів права або нових 
нормативно-правових приписів та принципів права, створених у процесі правозастосування, це - 

а. Аналогія закону. 
б. Міжгалузева аналогія. 
в. Аналогія права. 
г. Міжнародна аналогія. 

Здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність за вчинення протиправних дій, це - 
а. Санкція. 
б. Покарання. 
в. Деліктоздатність. 
г. Підсудність. 

Склад правовідносин становлять: 
а. Структурні елементи. 
б. Суб’єкти, об’єкти, юридичний зміст. 
в. Правова культура, правомірна поведінка. 
г. Мотив, мета, емоції. 

Вкажіть суб’єктивні елементи правопорушення: 
а. Суб’єкт, суб’єктивна сторона. 
б. Об’єкт, об’єктивна сторона. 
в. Протиправна поведінка, деліктоздатність. 
г. Суб’єкти, об’єкти, юридичний зміст. 

Вкажіть об’єктивні елементи правопорушення: 
а. Суб’єкт, суб’єктивна сторона. 
б. Об’єкт, об’єктивна сторона. 
в. Протиправна поведінка, деліктоздатність. 
г. Суб’єкти, об’єкти, юридичний зміст. 

Можливість суб’єкта своїми діями набувати та здійснювати права та обов’язки це -  
а. Правоздатність. 

б. Суб’єктивне право. 
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в. Елемент правосуб’єктності. 
г. Дієздатність. 

Юридичний зміст правовідносин включає в себе 
а. Норми права і принципи права. 
б. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 
в. Суспільно-небезпечні наслідки і кримінальну відповідальність. 
г. Цивільні зобов’язання. 

Вкажіть функції юридичної відповідальності: 
а. Каральна та дисциплінарна. 
б. Правоохоронна та виховна. 
в. Приниження та каяття. 
г. Функціональна та диспропорційна. 

У якій відповіді правильно вказано види юридичної відповідальності? 
а. Кримінальна, судова, позасудова 
б. Матеріальна, моральна, трудова 
в. Трудова, конституційна, цивільна. 
г. Конституційна, цивільна, матеріальна. 

Визначте форму правління держави за наступними ознаками: главою держави є президент, який 
обирається загальними непрямими виборами. Президент виконує повноваження глави держави і є 
головою виконавчої влади. Президент формує уряд. Парламент складається з двох палат. 

а. Парламентська республіка. 
б. Президентська республіка. 
в. Парламентсько-президентська республіка. 
г. Президентсько-парламентська республіка. 

Визначте форму правління держави за наступними ознаками: згідно з конституцією главою держави є 
президент. Парламент складається з двох палат та є єдиним органом законодавчої влади. Уряд очолює 
канцлер, якого пропонує президент а обирає парламент. Повноваження канцлера у сфері виконавчої 
влади є дуже широкими, члени уряду відповідальні перед канцлером. Верхня палата парламенту 
здійснює контрольні функції щодо уряду. 

а. Парламентська республіка. 
б. Президентська республіка. 
в. Парламентсько-президентська республіка. 
г. Президентсько-парламентська республіка. 

Визначте форму правління держави за наступними ознаками: главою держави є король, який поділяє 
законодавчі повноваження з парламентом. Коль призначає і звільніє членів уряду – Раду міністрів. Уряд 
повинен користуватися довірою парламенту. 

а. Парламентська монархія. 
б. Дуалістична монархія. 
в. Абсолютна монархія. 
г. Теократична монархія. 

Визначте форму правління держави за наступними ознаками: відповідно до конституції, глава держави – 
король (королева) – здійснює свої повноваження через генерал-губернатора, який призначається 
монархом. Законодавча влада здійснюється парламентом, виконавча – генерал-губернатором. Уряд 
утворюється із представників партії, яка отримала більшість у парламенті та несе відповідальність перед 
нижньою палатою парламенту. 

а. Парламентська монархія. 
б. Дуалістична монархія. 
в. Абсолютна монархія. 
г. Теократична монархія. 

Яку форму правління характеризує така ознака – президент одночасно є главою держави та очолює 
виконавчу владу? 

а. Парламентська республіка. 
б. Президентська республіка. 
в. Парламентсько-президентська республіка. 
г. Президентсько-парламентська республіка. 

Яку республіканську форму правління характеризує така ознака - уряд формується та відповідальний 
перед парламентом? 

а. Парламентська республіка. 
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б. Президентська республіка. 
в. Парламентсько-президентська республіка. 
г. Президентсько-парламентська республіка. 

Яку республіканську форму правління характеризує така ознака - уряд відповідальний і перед 
президентом, і перед парламентом? 

а. Парламентська монархія. 
б. Президентська республіка. 

в. Дуалістична монархія. 
г. Президентсько-парламентська республіка. 

Визначте форму правління держави за наступними ознаками: відповідно до Конституції, главою держави 
є президент. Він призначає прем'єр-міністра. Законодавчу владу здійснює парламент. Парламент 
контролює діяльність уряду. Уряд із представників партій, що мають більшість у парламенті. Уряд 
відповідальний перед президентом і парламентом? 

а. Парламентська республіка. 
б. Президентська республіка. 
в. Парламентсько-президентська республіка. 
г. Президентсько-парламентська республіка. 

Визначте форму правління держави за наступними ознаками: вищим органом законодавчої влади є 
парламент. Він контролює діяльність уряду. Уряд (Рада Міністрів) - вищий виконавчий орган влади у 
країні. Президент призначає голову і за його порадою інших членів уряду. Парламент має винести вотум 
довіри уряду (протягом 10 днів після утворення). 

а. Парламентська республіка. 
б. Президентська республіка. 
в. Парламентсько-президентська республіка. 
г. Президентсько-парламентська республіка. 

Визначте форму правління держави за наступними ознаками: глава держави - король. Вищим органом 
державної влади є, парламент. Виконавчу владу здійснює уряд (Кабінет Міністрів) який формується за 
безпосередньої участі парламенту та відповідальний перед ним. 

а. Парламентська монархія. 
б. Дуалістична монархія. 
в. Абсолютна монархія. 
г. Теократична монархія. 

Процес і результат цілеспрямованої інтелектуальної діяльності людини, що включає пізнання права, його 
сприйняття, і ставлення до нього, це - 

а. Демократичність світосприйняття. 
б. Правова ідеологія. 
в. Праворозуміння. 
г. Правове знання. 

Об’єктом праворозуміння є: 
а. Рівність усіх членів суспільства, демократія. 
б. Право в усій різноманітності його проявів. 
в. Самоврядування. 
г. Турбота про благо народу, справедлива судова система. 

Залежно від ставлення різних народів та цивілізацій до права є такі типи право розуміння: 
а. Легістський та юридичний. 
б. Практичний та теоретичний. 
в. Матеріалістичний та ідеалістичний. 
г. Європейський, мусульманський, індобуддійський, китайськоконфуціанський, японський. 

Залежно від розрізнення або ототожнення права і закону є такі типи право розуміння: 
а. Легістський та юридичний. 
б. Практичний та теоретичний. 
в. Матеріалістичний та ідеалістичний. 
г. Європейський, мусульманський, індобуддійський, китайськоконфуціанський, японський. 

Напрям наукового пізнання поняття, сутності та соціального призначення права, це: 
а. Праворозуміння. 
б. Концепція праворозуміння. 
в. Правова доктрина. 
г. Правова наука. 
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Залежно від рівня сприйняття правових явищ є такі типи право розуміння: 
а. Легістський та юридичний. 
б. Практичний та теоретичний. 
в. Матеріалістичний та ідеалістичний. 
г. Європейський, мусульманський, індобуддійський, китайськоконфуціанський, японський. 

Залежно від ставлення суб’єкта до співвідношення у праві матеріального та ідеального є такі типи право 
розуміння: 

а. Легістський та юридичний. 
б. Практичний та теоретичний. 
в. Матеріалістичний та ідеалістичний. 
г. Європейський, мусульманський, індобуддійський, китайськоконфуціанський, японський. 

Система усіх діючих в державі правил поведінки (так званих норм права), що не залежать від людини і є 
об’єктивно вираженими у різних джерелах – нормативно-правових актах, правових звичаях, правових 
прецедентах, нормативно-правових договорах та ін., це - 

а. Система права. 
б. Система законодавства. 
в. Об’єктивне право. 
г. Позитивне право. 

Певні можливості та правомочності суб’єктів – фізичних та юридичних осіб, це - 
а. Правовий статус особи. 
б. Правосуб’єктність. 
в. Об’єктивне право. 
г. Суб’єктивне право. 

Юридично закріплене становище особи у суспільстві та державі, що виражається у сукупності його прав 
і обов’язків, це - 

а. Правовий статус особи. 
б. Правосуб’єктність. 
в. Об’єктивне право. 
г. Суб’єктивне право. 

Яка концепція праворозуміння базується на тому, що джерелом права і формою його буття є суспільні 
відносини? 

а. Аксіологічна. 
б. Соціологічна. 
в. Нормативістська. 
г. Інтегральна. 

Яка концепція праворозуміння полягає в ототожненні права і закону та визнає єдиним джерелом права є 
державну волю? 

а. Аксіологічна. 
б. Соціологічна. 
в. Нормативістська. 
г. Інтегральна. 

Яка концепція праворозуміння розглядає позитивне право з позиції його відповідності ідеям природного 
права? 

а. Аксіологічна. 
б. Соціологічна. 
в. Нормативістська. 
г. Інтегральна. 

Яка концепція праворозуміння охоплює все цінне з різних концепцій праворозуміння? 
а. Аксіологічна. 
б. Соціологічна. 
в. Нормативістська. 
г. Інтегральна. 

Правосуб’єктність, це наявність у суб’єкта таких властивостей як: 

а. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. 

б. Розум, системність мислення, творчі здібності. 

в. Слух, зір, нюх, здатність розмовляти. 

г. Інтуїція та аналітичний склад розуму.  

Який вид правового статусу відображає статус особи як члена суспільства? 
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а. Загальний. 

б. Спеціальний. 

в. Індивідуальний. 

г. Суспільний.  

Який вид правового статусу відображає особливості правового становища груп (категорій) окремих осіб? 

а. Загальний. 

б. Спеціальний. 

в. Категоріальний. 

г. Індивідуальний.  

Який вид правового статусу є сукупністю персоніфікованих прав і обов’язків особи? 

а. Індивідуальний. 

б. Спеціальний. 

в. Персональний. 

г. Загальний.  

Зумовлені рівнем розвитку суспільства можливості людини, це - 

а. Правовий статус людини. 

б. Права людини. 

в. Суспільні можливості людини. 

г. Правомочності людини.  

Зміст суб’єктивного права становлять: 

а. Права та обов’язки людини. 

б. Права людини. 

в. Право на свої дії; право на дії інших осіб; право на дії держави. 

г. Правомочності людини, громадянство, правосуб’єктність.  

Можливості людини необхідні для її фізичного існування, задоволення її біологічних, матеріальних 
потреб, це 

а. Права та обов’язки людини. 

б. Особистісні права людини. 

в. Фізичні права людини. 

г. Матеріально-біологічні права людини.  

Можливості людини щодо збереження, розвитку і захисту морально-психологічної індивідуальності 
людини, її світогляду та духовності, це - 

а. Культурні права людини. 

б. Особистісні права людини. 

в. Фізичні права людини. 

г. Морально-психологічні права людини.  

Можливості людини щодо збереження, розвитку національної самобутності, доступу до духовних 
здобутків людства, їх засвоєння, використання та участь у подальшому вдосконаленні, - 

а. Культурні права людини. 

б. Особистісні права людини. 

в. Політичні права людини. 

г. Екологічні права людини.  

Можливості людини реалізовувати свої здібності і здобувати засоби для існування та життя, збагачення, 
забезпечення власного та сімейного добробуту, - 

а. Культурні права людини. 

б. Особистісні права людини. 

в. Політичні права людини. 

г. Економічні права людини.  

За значенням для їхнього носія права людини поділяються на: 

а. Основні та неосновні. 

б. Активні та пасивні. 

в. Індивідуальні, колективні, змішані. 

г. Фізичні, культурні, особистісні, політичні, економічні, екологічні.  
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За суб’єктним складом права людини поділяються на: 

а. Основні та неосновні. 

б. Активні та пасивні. 

в. Індивідуальні, колективні, змішані. 

г. Фізичні, культурні, особистісні, політичні, економічні, екологічні.  

За способом здійснення права людини поділяються на: 

а. Основні та неосновні. 

б. Активні та пасивні. 

в. Індивідуальні, колективні, змішані. 

г. Фізичні, культурні, особистісні, політичні, економічні, екологічні.  

За характером потреб права людини поділяються на: 

а. Основні та неосновні. 

б. Активні та пасивні. 

в. Індивідуальні, колективні, змішані. 

г. Фізичні, культурні, особистісні, політичні, економічні, екологічні.  

Система правил поведінки встановлених та забезпечених державою, або іншим публічно-владним 
суб’єктом з метою врегулювання суспільних відносин, це 

а. Система права. 

б. Об’єктивне право. 

в. Система законодавства. 

г. Позитивне право. 

Основні напрямки впливу права на людину та суспільство, це 

а. Правове регулювання. 

б. Функції права. 

в. Правова визначеність. 

г. Правопорядок. 

За сферою суспільного життя виокремлюють такі функції права: 

а. Активні та пасивні. 

б. Економічні, політичні, культурні. 

в. Внутрішні та зовнішні. 

г. Загально-соціальні та спеціально-юридичні. 

Спосіб владного впливу держави на суспільні відносини, це - 
а. Метод правового регулювання. 
б. Державний режим. 
в. Імперативний метод. 
г. Диспозитивний метод. 

Основними критеріями розмежування галузей права є:  
а. Закон і єдиний кодифікований акт. 
б. Предмет і метод правового регулювання. 
в. Галузеві принципи права та специфічний поняттєвий апарат. 
г. Інститути права і специфіка суб’єктів правових відносин. 

Додатковими критеріями розмежування галузей права є:  
а. Метод правового регулювання і єдиний кодифікований акт. 
б. Предмет правового регулювання і специфіка суб’єктів правових відносин. 
в. Галузеві принципи права та специфічний поняттєвий апарат. 
г. Інститути права і специфіка суб’єктів правових відносин. 

Додатковими критеріями розмежування галузей права є:  
а. Метод правового регулювання і єдиний кодифікований акт. 
б. Предмет правового регулювання і специфіка суб’єктів правових відносин. 
в. Галузеві принципи права, єдиний кодифікований акт та специфіка джерел права. 
г. Галузеві принципи права та суспільні відносини. 

Який метод правового регулювання знайшов відображення у фразі «дозволено все, що не заборонено 
законом»?  

а. Імперативний. 
б. Диспозитивний. 
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в. Стимулюючий. 
г. Рекомендаційний. 

Який метод правового регулювання знайшов відображення у фразі «дозволено лише те, що прямо 
визначено у законі»?  

а. Імперативний. 
б. Диспозитивний. 
в. Стимулюючий. 
г. Рекомендаційний. 

Загальнообов’язкове правило поведінки встановлене чи санкціоноване і забезпечене державою з метою 
регулювання, охорони та захисту суспільних відносин, це - 

а. Принцип права. 
б. Норма права. 
в. Джерело права. 
г. Соціальна норма. 

Формальна визначеність норми права означає, що вона: 
а. Встановлюється або санкціонується та забезпечується державою. 
б. Не вичерпує свою дію фактом застосування. 
в. Є чітко сформульованою та зафіксована в офіційному джерелі права. 
г. Пов’язана з іншими і утворює цілісну систему національного або міжнародного права. 

Формальна визначеність норми права означає, що вона: 
а. Встановлюється або санкціонується та забезпечується державою. 
б. Не вичерпує свою дію фактом застосування. 
в. Є чітко сформульованою та зафіксована в офіційному джерелі права. 
г. Пов’язана з іншими нормами і утворює цілісну систему національного або міжнародного права. 

Системність норми права означає, що вона: 
а. Встановлюється або санкціонується та забезпечується державою. 
б. Не вичерпує свою дію фактом застосування. 
в. Є чітко сформульованою та зафіксована в офіційному джерелі права. 
г. Має внутрішню будову (структуру), пов’язана з іншими нормами і утворює цілісну систему 

національного або міжнародного права. 
Зв’язок норми права з державою означає, що вона: 

а. Встановлюється або санкціонується та забезпечується державою. 
б. Не вичерпує свою дію фактом застосування органом держави. 
в. Є чітко сформульованою парламентом та зафіксована в офіційному джерелі права. 
г. Пов’язана з іншими нормами і утворює цілісну систему державного права. 

Умови та обставини дії норми права визначає: 
а. Принцип права. 
б. Положення закону. 
в. Версія. 
г. Гіпотеза. 

Права та обов’язки суб’єктів, що виникають за наявності умов передбачених у гіпотезі визначає: 
а. Диспозиція. 
б. Норма права. 
в. Статут. 
г. Регламент. 

Органом державної виконавчої влади в Україні є: 
а. Міністерство освіти України. 
б. Виконавчий комітет сільської ради. 
в. Префектура. 
г. Пленум Верховного Суду України. 

Вищим центральним органом державної виконавчої влади в Україні є: 
а. Міністерство оборони України. 
б. Президент України. 
в. Львівська обласна адміністрація. 
г. Кабінет міністрів України. 

Органом державної виконавчої влади зі спеціальним статусом в Україні є: 
а. Кабінет міністрів України. 
б. Міністерство оборони України. 
в. Служба безпеки України. 
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г. Генеральна прокуратура України. 
Органом державної виконавчої влади в Україні є: 

а. Президент України. 
б. Виконавчий комітет Львівської міської ради. 
в. Львівська обласна адміністрація. 
г. Президія Верховної Ради України. 

За формою державного правління Україна є: 
а. Унітарною державою з автономним утворенням. 
б. Демократичною державою. 
в. Парламентсько-президентською республікою. 
г. Президентсько-парламентською республікою. 

Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання і функції держави - це: 
а. Організація держави. 
б. Механізм держави. 
в. Апарат держави. 
г. Структура держави. 

Яку форму правління характеризує така ознака – президент одночасно є главою держави і очолює 
виконавчу владу? 

а. Монархічна республіка. 
б. Президентсько-парламентська республіка. 
в. Президентська республіка. 
г. Республіканська монархія. 

Спосіб формування та функціонування вищих органів державної влади? 
а. Форма держави. 
б. Державний режим. 
в. Державне правління. 
г. Механізм держави. 

Вкажіть ознаку держави: 
а. Виражає інтереси усього населення. 
б. Очолюється президентом. 
в. Наявність державного механізму та апарату. 
г. Має конституцію. 

Система всіх органів держави, які виконують її завдання і функції – це: 
а. Механізм держави. 
б. Система державної влади. 
в. Апарат держави. 
г. Державна влада. 

Органом державної влади є: 
а. Львівська міська рада. 
б. Верховний Суд України. 
в. Комітет Верховної Ради України. 
г. Прем’єр-міністр України. 

Законодавчу владу в Україні здійснює: 
а. Президент України. 
б. Кабінет Міністрів України. 
в. Верховна Рада України. 
г. Міністерство юстиції України. 

Основні напрями діяльності держави це, - 
а. Завдання держави. 
б. Функції держави. 
в. Державні стандарти. 
г. Норми права. 

До зовнішніх функцій держави належать, - 
а. Оборонна та міжнародне співробітництво. 
б. Регулятивна та охоронна. 
в. Постійна та тимчасова. 
г. Політична та культурна. 

До внутрішніх функцій держави належать, - 
а. Оборонна та міжнародне співробітництво. 
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б. Регулятивна та охоронна. 
в. Постійна та тимчасова. 
г. Політична та культурна. 

Назвіть функції держави за часом дії, - 
а. Оборонна та міжнародне співробітництво. 
б. Регулятивна та охоронна. 
в. Постійна та тимчасова. 
г. Політична та культурна. 

Назвіть функції держави за способом дії, - 
а. Оборонна та міжнародне співробітництво. 
б. Регулятивна та охоронна. 
в. Постійна та тимчасова. 
г. Політична та культурна. 

Спосіб поділу держави на частини, що відображає характер розподілу влади між нею та цими частинами, 
центральними та місцевими органами це, - 

а. Державний режим. 
б. Державне правління. 
в. Державний устрій. 
г. Форма держави. 

Методи здійснення державної влади це, - 
а. Державний режим. 
б. Методологія державного правління. 
в. Державний устрій. 
г. Формальні державні методи. 

Незалежність та верховенство влади держави у внутрішніх справах та у відносинах з іншими державами 
це, - 

а. Державний суверенітет. 
б. Народний суверенітет. 
в. Верховенство державної влади. 
г. Міжнародна правосуб’єктність. 

Політико-територіальне утворення, яке перебуває на етапі формування і не здобуло міжнародного 
визнання або ж здобуло часткове міжнародне визнання це, - 

а. Держава. 
б. Квазідержава. 
в. Державоподібне утворення. 
г. Автономна республіка. 

Політико-територіальне утворення, яке здобуло міжнародне визнання, однак відповідають не усім 
критеріям держави це, - 

а. Адміністративно-територіальна одиниця. 
б. Квазідержава. 
в. Державоподібне утворення. 
г. Автономна республіка. 

Форма державного правління, за якої вища державна влада здійснюється повністю або частково однією 
особою і передається у спадок це, - 

а. Монархія. 
б. Обмежена монархія. 
в. Республіка. 
г. Спадкова республіка. 

У відповіді під якою літерою правильно вказано ознаки держави? 
а. Це організація політичної влади, яка має державний механізм і апарат. 
б. Наявність території, наявність збройних сил. 
в. Суверенітет, демократичність. 
г. Самоврядування, децентралізація. 

У відповіді під якою літерою правильно вказано ознаки держави? 
а. Авторитаризм управління, економічна самостійність. 
б. Територія визначена державним кордоном, суверенітет, наявність податкової системи. 
в. Вища посадова особа – Президент, стягнення обов’язкових платежів. 
г. Постійність, верховенство права, законність. 

Назвіть елементи форми держави: 
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а. Державне правління, державний устрій, державний режим. 
б. Державне управління, державний устрій, державний режим. 
в. Республіка, монархія, імперія. 
г. Демократія, тиранія, олігархія. 

Система способів та засобів організації і здійснення державної влади – це: 
а. Форма правління. 
б. Форма режиму. 
в. Форма держави. 
г. Владний примус. 

Державний устрій, за якого складові частини держави не мають ознак державності, суверенітету – це: 
а. Демократична держава. 

б. Сегментарна держава. 
в. Цілісна держава. 
г. Унітарна держава. 

Вкажіть елементи механізму держави: 
а. Органи держави, державні установи та підприємства. 
б. Державний примус, судова система. 
в. Соціальні норми, закони, підзаконні акти. 
г. Державна політика, правові норми. 

Форма державного правління, за якої вища державна влада здійснюється виборними органами, що 
обираються населенням на певний строк це, - 

а. Виборна монархія. 
б. Обмежена монархія. 
в. Республіка. 
г. Парламентська республіка. 

Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його цілісність, функціонування, розвиток, 
здійснює управління ним за допомогою норм права та спеціальних державних організацій це, - 

а. Громадська організація. 
б. Держава.  
в. Правова держава. 
г. Політична партія. 

Які з вказаних державних організацій наділені владними повноваженнями? 
а. Громадські організації. 
б. Державні підприємства.  
в. Державні установи. 
г. Органи держави. 

Хто із згаданих авторів обґрунтував ідею верховенства конституції в державі та ідею поділу влади як 
гарантію від тиранії? 

а. Джон Лільберн. 
б. Семюел Резенфорд і Джеймс Ґаррінґтон. 
в. Джон Локк. 

г. Шарль Луї Монтеск’є. 
Хто із згаданих авторів уперше увів в обіг поняття «прав людини»? 

а. Джон Лільберн. 
б. Семюел Резенфорд і Джеймс Ґаррінґтон. 
в. Джон Локк. 
г. Шарль Луї Монтеск’є. 

Хто із згаданих авторів уперше увів в обіг поняття «верховенство права»? 

а. Джон Лільберн. 
б. Семюел Резенфорд і Джеймс Ґаррінґтон. 
в. Джон Локк. 
г. Шарль Луї Монтеск’є. 

Хто із згаданих авторів розробив філософське обґрунтування ідеї правової держави? 
а. Джон Лільберн. 
б. Іммануїл Кант. 
в. Джон Локк. 
г. Шарль Луї Монтеск’є. 

Хто із згаданих авторів уперше увів до наукового і політичного обігу поняття «правова держава»? 
а. Карл Теодор Велькер. 
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б. Іммануїл Кант. 
в. Джон Локк. 
г. Шарль Луї Монтеск’є. 

Хто із згаданих авторів сформулював дефініцію: правова держава – це держава, заснована на закріпленні 
в конституції прав і свобод громадян та забезпеченні їх судового захисту? 

а. Карл Теодор Велькер. 
б. Іммануїл Кант. 
в. Роберт фон Моль. 
г. Шарль Луї Монтеск’є. 

Стійка взаємодія людей та їх об’єднань, яка заснована на різноманітних формах власності, 
демократичних інститутах, ефективній системі соціального захисту та рівних юридичних можливостях 
існування та розвитку особи в усіх сферах суспільного життя? 

а. Суспільні відносини. 
б. Соціальний інститут. 
в. Громадянське суспільство. 
г. Демократичне суспільство. 

Структурно організований колектив державних службовців (або один державний службовець), котрі 
наділені владними повноваженнями та необхідними матеріальними засобами для виконання певних 
завдань і функцій держави, це - 

а. Орган держави. 
б. Орган виконавчої влади. 
в. Державне підприємство. 

г. Державна установа. 
У відповіді під якою літерою правильно зазначено формальні ознаки правової держави? 

а. Закріплення основних прав людини в Конституції та законах України. 
б. Гідне становище суду і його авторитет суспільстві та державі, розподіл влад на законодавчу, 

виконавчу і судову. 
в. Наявність високої правової культури населення, наявність судової системи. 
г. Верховенство права і закону, взаємна відповідальність держави і особи. 

 


