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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 1  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і предмет загальної теорії держави і права, її місце в системі юридичних наук. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Які з перерахованих наук є галузевими юридичними науками: 

1) криміналістика, судова психіатрія, судова медицина; 

2) конституційне право, цивільне право, фінансове право; 

3) історія політичних і правових учень, теорія держави і права; 

4) кримінологія, судова бухгалтерія. 

2. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правомірної поведінки за 

мотивами поведінки:  

1) комформістська;  
2) активна;  
3) пасивна; 

4) маргінальна. 

3. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права: 

1) не вичерпує свою обов’язковість фактом застосування;  
2) адресована персоніфікованому колу суб’єктів;  
3) регулює суспільні відносини; 

4) забезпечується виключно громадським впливом. 

4. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави: 

1) державне регулювання економіки;  

2) вираз волі більшості населення через демократичні інститути;  

3) застосування засобів примусу; 

4) розв’язання загальносоціальних справ. 

5. Первинні засоби правового впливу на поведінку людей, пов'язані з наділенням їх 

суб'єктивними юридичними правами або покладанням на них суб'єктивних юридичних 

обов'язків - це: 

1) способи правового регулювання; 

2) методи правового регулювання; 

3) методи державного управління; 

4) методи юридичної науки. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 2  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Методологія юридичної науки: філософський, загальнонауковий і спеціальній рівні. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Який із перерахованих методів застосовується для аналізу подібності, відмінності і 

класифікації правових систем: 

1) статистичний метод; 

2) метод порівняльного правознавства (правової компаративістики); 

3) діалектичний метод; 

4) соціологічний метод. 

2.  Як називається правомірна поведінка, що зумовлена страхом перед державним примусом 

(здійснюється під загрозою юридичної відповідальності): 

1) принципова;  
2) узвичаєна;  
3) маргінальна; 

4) конформістська. 

3. Частина норми права, яка визначає умови, обставини її дії: 

1) диспозиція;  
2) гіпотеза;  
3) санкція; 

4) фікція. 

4. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави: 

1) державне регулювання економіки;  
2) координація інтересів різних соціальних груп;  
3) застосування засобів примусу; 

4) формування громадянського суспільства. 

5. Основними способами правового регулювання є: 

1) надання пільг; 

2) покарання; 

3) дозвіл; 

4) заборона. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 3  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, ознаки і сутність держави. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Структурно-функціональний метод досліджень належить до групи: 

1) філософських методів; 

2) загальнонаукових методів; 

3) спеціально-юридичних методів; 

4) природничо-наукових методів. 

2. У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи складу правопорушення: 

1) об’єкт;  
2) юридична відповідальність;  
3) правомірна поведінка; 

4) суб’єктивна сторона. 

3. Частина норми права, яка визначає права та обов’язки суб’єктів права, що виникають при 

наявності умов передбачених у гіпотезі: 

1) диспозиція;  
2) гіпотеза;  
3) санкція; 

4) фікція. 

4. У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій 

демократичних держав: 

1) централізоване управління економікою;  
2) захист навколишнього середовища;  
3) забезпечення державних форм власності; 

4) захист правопорядку. 

5. Спосіб правового регулювання, який полягає в наданні особі суб'єктивного юридичного 

права, тобто можливості самостійно приймати рішення щодо реалізації передбачених 

правовими нормами варіантів власної поведінки: 

1) зобов’язування; 

2) примус; 

3) дозвіл; 

4) заборона. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 4  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і класифікація функцій держави. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Теорія держави і права вивчає державно-правові закономірності, що характеризують: 

1) національну правову систему України; 

2) правові системи держав, які є колишніми республіками СРСР; 

3) правові системи держав, що належать до однієї суспільно-економічної формації; 

4) правові системи всіх країн світу минулого й сучасності. 

2. Протиправне діяння, шкідливий чи небезпечний результат та причинний зв’язок між ними 

- це: 

1) суб’єкт правопорушення;  
2) об’єкт правопорушення;  
3) суб’єктивна сторона; 

4) об’єктивна сторона. 

3. Частина норми права, яка визначає невигідні юридичні наслідки, що виникають у разі 

порушенняі диспозиції: 

1) диспозиція;  
2) гіпотеза;  
3) санкція;  

4) фікція. 

4. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій 

демократичних держав: 

1) мілітаризація;  
2) міжнародне економічне співробітництво;  
3) захист територіальної цілісності; 

4) таємна дипломатія. 

5. Спосіб правового регулювання, який полягає у покладенні на учасників регламентованих 

правом суспільних відносин суб'єктивних юридичних обов'язків активного змісту: 

1) зобов’язування; 

2) примус; 

3) дозвіл; 

4) заборона. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 5  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і структура форми держави. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Теорія, що пов’язує походження  держави з необхідністю організації іригаційних робіт: 

1) психологічна;  
2) патріархальна;  
3) договірна;  

4) гідравлічна. 

2. У відповідях під якими номерами правильно вказані факультативні елементи суб’єктивної 

сторони правопорушення: 

1) мета;  
2) мотив;  
3) вина; 

4) злочин. 

3. Вкажіть якого виду гіпотез не існує: 

1) абсолютно-визначеної;  

2) бланкетної; 
3) складної; 

4) альтернативної. 

4. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій 

демократичних держав: 

1) мілітаризація;  
2) участь в міжнародній охороні навколишнього середовища;  
3) розвиток міжнародних договірних відносин; 

4) реформування адміністративно-територіальної системи. 

5. Спосіб сполучення загальних юридичних дозволів і загальних юридичних заборон - це:  

1) спосіб правового регулювання; 

2) метод правового регулювання; 

3) метод державного управління; 

4) тип правового регулювання. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 6  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1.  Форма державного правління: загальна характеристика. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Теорія, що пов’язує виникнення держави з появою приватної власності, майнової 

нерівності, поділом суспільства на класи: 

1) соціально-економічна;  
2) насильницька;  
3) психологічна;  

4) органічна. 

2. У відповідях під якими номерами правильно вказані форми вини: 

1) умисел;  

2) мета;  

3) мотив; 

4) необережність. 

3. У відповідях під якими  номерами правильно вказані види правових норм за характером 

диспозиції: 

1) бланкетні;  

2) уповноважуючі; 
3) похідні; 

4) зобов’язуючі. 

4. У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій 

демократичних держав: 

1) мілітаризація;  
2) допомога населенню інших країн у разі стихійного лиха;  
3) участь у розв’язанні глобальних економічних проблем; 

4) федералізація інших держав. 

5. На юридичній формулі «дозволено все, крім того, що прямо заборонено законом» 

будується тип правового регулювання: 

1) загальнодозвільний; 

2) загальнозабороняючий; 

3) спеціальнодозвільний; 

4) спеціальноуповноважуючий. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 7  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Форма державного устрою: загальна характеристика. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його цілісність, 

функціонування та розвиток шляхом управління та координації інтересів різних соціальних 

груп: 

1) церква;  
2) держава;  
3) громадянське суспільство;  

4) демократія. 

2. У відповідях під якими номерами правильно названі види юридичної відповідальності:  

1) кримінальна відповідальність;  
2) політична відповідальність;  
3) моральна відповідальність; 

4) цивільна відповідальність. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види норм права за дією у часі: 

1) постійні;  
2) загальні;  
3) тимчасові; 

4) локальні. 

4. Вкажіть види політичних партій за представництвом у апараті держави: 

1) опозиційні;  
2) націоналістичні;  
3) правлячі;  

4) революційні. 

5. Певний порядок правового регулювання, який забезпечується через особливе поєднання 

залучених для його здійснення способів, методів і типів правового регулювання: 

1) правовий режим; 

2) правове регулювання; 

3) правовий порядок; 

4) тип правового регулювання. 
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 8  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і структура механізму держави. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави: 

1) рівність членів суспільства;  
2) поширення влади на людей, що проживають на належній державі території;  
3) самоврядування; 

4) суверенітет. 

2. У відповідях під якими номерами правильно названі види юридичної відповідальності:  

1) дисциплінарна відповідальність;  
2) адміністративна відповідальність;  
3) політична відповідальність; 

4) моральна відповідальність. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види норм права за дією на коло 

суб’єктів: 

1) постійні;  
2) забороняючі;  
3) загальні; 

4) спеціальні. 

4. Система засобів, які застосовуються суб’єктами політики для впорядкування суспільства 

шляхом  підпорядкування поведінки учасників суспільних відносин загальним суспільним 

інтересам: 

1) моральна влада;  

2) релігійна влада;  

3) політична влада; 

4) економічна влада. 

5. Система послідовно організованих юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється 

владний вплив на суспільні відносини і досягаються цілі правового регулювання - це: 

1) тип правового регулювання; 

2) механізм правового регулювання; 

3) механізм держави; 

4) правова система. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 9  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Державний апарат, принципи його організації та діяльності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави: 

1) рівність членів суспільства;  
2) наявність норм права;  
3) самоврядування;  

4) наявність специфічного апарату управління та примусу. 

2. Сумлінне виконання субєктом права приписів юридичних норм - це: 

1) перспективна юридична відповідальність; 
2) ретроспективна юридична відповідальність; 
3) позитивна юридична відповідальність; 

4) негативна юридична відповідальність. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових норм за методом 

правового регулювання: 

1) уповноважуючі;  

2) імперативні;  

3) зобов’язуючі; 

4) диспозитивні. 

4. Система державних засобів, за допомогою яких поведінка учасників суспільних відносин 

підпорядковується загальним суспільним інтересам: 

1) моральна влада;  

2) релігійна влада;  

3) державна влада; 

4) економічна влада. 

5. Комплекс взаємопов’язаних і узгоджених юридичних засобів, що призначені для 

регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають внаслідок такого 

регулювання - це: 

1) система права; 

2) правова система; 

3) політична система; 

4) державний механізм. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 10  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і ознаки правової держави. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав за формаційним 

підходом: 

1) буржуазна;  

2) космічна;  

3) економічна;  

4) феодальна. 

2. Несприятливі наслідки особистого, майнового або організаційного характеру, вид і міра 

яких передбачені санкціями правових норм, що настають для конкретної особи у зв’язку із 

вчиненням нею правопорушення - це: 

1) правомірна поведінка;  
2) юридична відповідальність;  
3) деліктоздатність; 

4) політична відповідальність. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види юридичних норм за функціями у 

правовому регулювання: 

1) загальні;  

2) охоронні;  

3) диспозитивні; 

4) регулятивні. 

4. Стійка взаємодія людей та їх об’єднань, що заснована на різноманітних формах власності, 

демократичних інститутах, ефективній системі соціального захисту та рівних юридичних 

можливостях існування й розвитку особи у всіх сферах суспільного життя: 

1) держава;  

2) громадянське суспільство;  

3) правова держава; 

4) соціальна держава. 

5. Визнання судової практики джерелом права характеризує правові системи, що належать до 

сім’ї:  

1) англо-американського права; 

2) традиційного права; 

3) романо-германського права; 

4) загального права. 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 11  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Позитивне (об’єктивне юридичне) право: поняття і ознаки. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. В межах якого типу праворозуміння право трактується як система юридичних норм, 

встановлених та забезпечених державою: 

1) юридичний позитивізм;  
2) соціологічна юриспруденція;  
3) психологічна юриспруденція; 

4) інтегративна юриспруденція. 

2. До правових форм здійснення функцій держави належить; 

1) правотворча; 
2) економічна; 
3) нормативна; 

4) правозастосовча. 

3. Активна форма реалізації зобов’язуючих нормативно-правових приписів, що здійснюється 

незалежно від власного бажання суб’єкта: 

1) правотворення;  
2) використання;  
3) виконання; 

4) дотримання. 

4. Спосіб об’єктивації норми права для надання їй загальнообов’язковості: 

1) норма права;  
2) інститут права;  
3) зовнішня форма (джерело) права; 

4) правозастосовчий акт. 

5. Організація політичної влади громадянського суспільства, яка насамперед юридичними 

засобами забезпечує рівні можливості існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного 

життя: 

1) держава;  
2) громадянське суспільство;  
3) правова держава; 

4) соціальна держава. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 12  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Головні підходи до праворозуміння. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Система юридичних норм, встановлених та забезпечених державою: 

1) природне право;  
2) позитивне право;  
3) суб’єктивне право; 

4) загальносоціальне право. 

2. Система способів і засобів організації та здійснення державної влади: 

1) державне правління;  
2) державний устрій;  
3) форма держави; 

4) державний режим. 

3. Пасивна форма реалізації забороняючих нормативно-правових приписів, що здійснюється  

незалежно від власного бажання суб’єкта: 

1) правотворення;  
2) використання;  
3) виконання; 

4) дотримання. 

4. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки формального джерела права: 

1) містить індивідуальний припис;  
2) містить нормативно-правовий припис;  
3) має загальнообов’язковий характер; 

4) врегульовує поведінку персоніфікованих суб’єктів. 

5. У відповідях під якими номерами правильно названі основні риси правової держави: 

1) націоналізм;  
2) основою є громадянське суспільство;  
3) наявність демократичного режиму;  

4) однопартійність. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 

 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 13  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і класифікація принципів права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Вкажіть, яка з теорій передбачає можливість виникнення права із звичаїв, традицій: 

1) матеріалістична;  
2) позитивістська;  
3) історична; 

4) соціологічна. 

2. Назвіть елементи форми держави:  
1) державний режим;  
2) політична система;  
3) державний устрій; 

4) апарат держави. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані передумови, що викликають 

необхідність правозастосування: 

1) потреба в систематизації нормативно-правових приписів;  
2) відсутність достатніх підстав для здійснення суб’єктивного права;  
3) потреба у створенні нормативно-правових приписів; 

4) потреба у визнанні певних обставин юридично значимими. 

4. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки формального джерела права: 

1) містить індивідуальний припис;   
2) має юридичну силу;  
3) є зовнішньою формою виразу змісту норми права; 

4) поширюється на персоніфікованих суб’єктів. 

5. У відповідях під якими номерами правильно названі основні риси правової держави: 

1) політичність;  
2) у взаємозв’язку держави і права первинним має бути право;  
3) позитивне право має відповідати морально-правовим цінностям (засадам природного 

права); 

4) ідеологічний монополізм. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 14  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, ознаки і структура норми права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Вкажіть, яка з теорій пояснює виникнення права необхідністю фіксації волі панівного 

класу в законі: 

1) матеріалістична;  

2) нормативістська;  

3) історична; 

4) соціологічна. 

2. Форма державного правління, при якій вища державна влада здійснюється виборним 

органом, що обирається населенням на певний строк: 

1) республіка;  
2) монархія;  
3) демократія; 

4) конфедерація. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані передумови, що викликають 

необхідність правозастосування: 

1) виникнення спору між суб’єктами щодо прав та обов’язків; 
2) потреба в систематизації нормативно-правових приписів;  
3) наявність перешкод у здійсненні суб’єктивного права; 

4) потреба у створенні нормативно-правових приписів. 

4. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні види джерел права: 

1) правовий звичай;  
2) акт тлумачення права;  
3) нормативно-правовий акт; 

4) акт застосування права. 

5. Організація політичної влади, яка створює необхідні умови для формування 

громадянського суспільства, всебічного розвитку особи завдяки ефективній системі 

соціального захисту: 

1) держава;  
2) громадянське суспільство;  
3) правова держава;  

4) соціальна держава. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 15  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Види норм права. Спеціалізовані норми права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Система загальнообов’язкових,  формально визначених правил поведінки, встановлених 

(санкціонованих) та забезпечених державою з метою регулювання, охорони та захисту 

суспільних відносин: 

1) природне право;  

2) об’єктивне юридичне право;  

3) суб’єктивне право; 

4) інтуїтивне право. 

2. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки республіки: 

1) джерелом влади є народ;  
2) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково;  
3) відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати 

здійснення влади; 

4) вища влада здійснюється виборним органом. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні стадії застосування 

нормативно-правових приписів:  

1) підготовка проекту нормативно-правового акта;  
2) встановлення фактичних обставин справи;  
3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню; 

4) оголошення нормативно-правового акта. 

4. Письмовий юридичний акт правозастосовчого органу держави, що містить норму чи 

принцип права і набуває загальнообов’язкового характеру при вирішенні аналогічних справ: 

1) правовий звичай;  

2) нормативно-правовий акт;  

3) нормативно-правовий прецедент; 

4) нормативно-правовий договір. 

5. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави: 

1) федералізм;  
2) наявність ефективної системи соціального захисту;  
3) авторитаризм;  

4) забезпеченість правового статусу особи. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 16  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Джерела (форми) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки об’єктивного права: 

1) має нормативний характер;  
2) не має форми зовнішнього виразу;  
3) має загальнообов’язковий характер; 

4) має декларативний характер. 

2. Яку форму державного правління характеризує така ознака - уряд формується 

парламентом та відповідальний перед ним: 

1) президентська республіка;  

2) парламентська монархія;  

3) парламентська республіка; 

4) президентсько-парламентська республіка. 

3. Сукупність прийомів, які використовуються для аналізу системних зв’язків норми права 

(нормативно-правових приписів) з іншими нормами права (нормативно-правовими 

приписами), їх місця та ролі у системі права (системі джерел права): 

1) спосіб історичного тлумачення;  
2) спосіб логічного тлумачення;  
3) спосіб систематичного тлумачення; 

4) спосіб філологічного тлумачення. 

4. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки нормативно-правового 

прецедента: 

1) створюється правозастосовчими суб’єктами, що спеціально уповноважені на 

правотворення;  

2) містить роз’яснення змісту правової норми  

3) має юридичну силу, похідну від суб’єкта правотворення; 

4) поширюється на персоніфікованих суб’єктів. 

5. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави: 

1) федералізм;  
2) взаємозв’язок із громадянським суспільством;  
3) авторитаризм; 

4) створення соціального права. 

 
 

Провідний викладач ____________ доц. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 17  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, ознаки і види законів, їх місце в системі джерел права України. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Під якими номерами  правильно вказані види загальносоціальних функцій права: 

1) інформаційна;  
2) охоронна;  
3) виховна; 

4) регулятивна. 

2. Як називається форма державного правління, коли уряд формується парламентом, але 

відповідальний і перед парламентом, і перед президентом: 

1) президентська республіка;  
2) президентсько-парламентська республіка;  
3) парламентська республіка; 

4) парламентсько-президентська республіка. 

3. Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для виявлення цілей джерела права 

з метою встановлення змісту норм права, що об’єктивовані у них: 

1) спосіб телеологічного тлумачення;  
2) спосіб логічного тлумачення;  
3) спосіб систематичного тлумачення;  

4) спосіб філологічного тлумачення. 

4. У відповідях під якими номерами правильно вказані види нормативно-правових 

прецендентів за суб’єктами правотворення: 

1) політичні;  

2) судові;  

3) економічні; 

4) адміністративні. 

5. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави: 

1) федералізм;  
2) взаємодія ринкового саморегулювання з державним регулюванням економіки;  
3) авторитаризм; 

4) забезпечення соціального компромісу. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 18  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і структура системи права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. До спеціально-юридичних функцій права належать: 

1) інформаційна; 

2) прогностична; 

3) виховна; 

4) регулятивна. 

2. Державний устрій, при якому складові частини держави не мають ознак державності 

(суверенітету): 

1) демократична держава;  
2) унітарна держава;  
3) авторитарна держава; 

4) федеративна держава. 

3. Сукупність прийомів та засобів юридичної техніки, які використовуються для аналізу 

юридичних термінів, понять, конструкцій, що містяться у відповідних джерелах права, з 

метою встановлення змісту об’єктивованих у них норм права: 

1) спеціально-юридичний спосіб тлумачення;  
2) спосіб логічного тлумачення;  
3) спосіб систематичного тлумачення; 

4) спосіб філологічного тлумачення. 

4. Письмовий юридичний акт правотворчого суб’єкта, що містить норму чи принцип права і 

є його одностороннім волевиявленням: 

1) правовий звичай;  
2) нормативно-правовий акт;  
3) нормативно-правовий прецедент; 

4) нормативно-правовий договір. 

5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за 

суб’єктним складом: 

1) активні;  

2) колективні;  

3) пасивні;  

4) індивідуальні. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 19  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і структура системи законодавства. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Керівні засади (ідеї), які зумовлюються об’єктивними закономірностями існування і 

розвитку людини та суспільства і визначають зміст і спрямованість правового регулювання: 

1) функції права;  
2) принципи права;  
3) джерела права; 

4) норми права. 

2. Державний устрій, при якому складові частини держави мають ознаки державності 

(суверенітету): 

1) демократична держава;  

2) федеративна держава;  

3) авторитарна держава; 

4) унітарна держава. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види тлумачення норм права за 

обсягом: 

1) цільове;  
2) буквальне;  
3) обмежувальне; 

4) казуальне. 

4. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або самого народу, який регулює 

найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку і має вищу юридичну 

силу: 

1) підзаконний нормативно-правовий акт;  
2) закон;  
3) акт застосування права; 

4) правотлумачний акт. 

5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за 

способом їх здійснення: 

1) активні;  

2) колективні;  

3) пасивні;  

4) індивідуальні. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 20  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Правотворчість: поняття, функції, принципи, види. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані види принципів системи права 

України: 

1) загальнолюдські принципи;  
2) галузеві принципи;  
3) типологічні принципи; 

4) принципи інститутів права. 

2. Систему способів і засобів здійснення державної влади позначають терміном: 

1) державне правління;  
2) державний устрій;  
3) форма держави; 

4) державний режим. 

3. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що 

поширюється лише на конкретний випадок, з приводу якого здійснюється інтерпретація: 

1) нормативне;  

2) логічне;  

3) історичне; 

4) казуальне. 

4. Нормативно-правовий акт компетентного правотворчого органу, що видається на підставі 

закону, відповідно до закону і для його виконання: 

1) підзаконний нормативно-правовий акт;  
2) закон;  
3) акт застосування права; 

4) правотлумачний акт. 

5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за 

змістом: 

1) активні;  

2) політичні;  

3) пасивні;  

4) соціальні. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 21  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Систематизація нормативно-правового матеріалу: поняття і види. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи складу правовідносин: 

1) юридичний факт;  
2) об’єкт правовідносин;  
3) суб’єкт правовідносин; 

4) норма права. 

2. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні ознаки принципів права: 

1) містять індивідуальні приписи;  
2) мають високий ступінь абстрагування;  
3) є первинними щодо норм права; 

4) діють щодо персоніфікованих суб’єктів. 

3. Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання та функції 

держави: 

1) апарат держави;  
2) механізм держави;  
3) орган держави; 

4) гілка державної влади. 

4. Режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-

правовим актам держави, який утворюється в результаті їх неухильного здійснення всіма 

суб'єктами права - це: 

1) правопорядок; 

2) законослухняність; 

3) законність; 

4) дисциплінованість. 

5. У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи системи права: 

1) нормативно-правовий припис;  
2) норма права;  
3) етична норма; 

4) нормативно-правовий акт. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 22  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Правовідносини: поняття, види, структура. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за характером дій 

зобов’язаного суб’єкта: 

1) прості;  
2) пасивні;  
3) складні; 

4) активні. 

2. Принцип єдності прав і обов’язків суб’єктів суспільних відносин належить до групи: 

1) загальноправових принципів; 

2) міжгалузевих принципів; 

3) галузевих принципів; 

4) принципів правових інститутів. 

3. Назвіть елементи механізму держави: 

1) політична партія;  
2) орган держави;  
3) державна установа;  

4) громадська організація. 

4. Стан упорядкованості (врегульованості, організованості) суспільних відносин, який 

утворюється, існує і функціонує внаслідок фактичної реалізації правових норм відповідно до 

принципу законності - це: 

1) правопорядок; 

2) законослухняність; 

3) законність; 

4) дисциплінованість. 

5. Підсистема норм права, що регулює відносно самостійну сферу однорідних суспільних 

відносин специфічним методом: 

1) норма права;  
2) норма моралі;  
3) галузь права; 

4) правовий звичай. 
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 23  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Сукупність таких юридичних властивостей учасника суспільних відносин, як 

правоздатність, дієздатність, деліктоздатність - це: 

1) юридичний факт;  
2) суб’єктивне право;  
3) правосуб’єктність; 

4) юридичний обов’язок. 

2. Принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом» належить до групи: 

1) загальноправових принципів; 

2) міжгалузевих принципів; 

3) галузевих принципів; 

4) принципів правових інститутів. 

3. Система органів держави, що здійснюють її завдання та функції: 

1) політична партія;  
2) орган держави;  
3) апарат держави;  

4) профспілкова організація. 

4. Стан упорядкованості (організованості, врегульованості) суспільних відносин, який 

виникає внаслідок реалізації всього комплексу соціальних норм, що об'єктивно склалися на 

певному етапі розвитку суспільства - це: 

1) правопорядок; 

2) законослухняність; 

3) громадський порядок; 

4) дисциплінованість. 

5. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки галузі права: 

1) складається з нормативно-правових приписів;  

2) утворюється з інститутів права;  

3) є складовою публічного права; 

4) має специфічний предмет і метод правового регулювання. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 24  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1.  Поняття, склад і види правопорушень. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Передбачена нормами права можливість суб’єкта мати права і нести обов’язки: 

1) об’єктивне право;  
2) правоздатність;  
3) юридичний факт; 

4) дієздатність. 

2. Загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, що встановлюється, 

санкціонується і охороняється державою з метою регулювання суспільних відносин - це: 

1) норма моралі; 

2) естетична норма; 

3) норма права; 

4) релігійна норма. 

3. Назвіть елементи апарату держави: 

1) державна установа;  
2) орган держави;  
3) політична партія;  

4) релігійна організація. 

4. У відповідях під якими номерами правильно названі юридичні гарантії законності за 

характером юридичної діяльності:  

1) муніципальні;  

2) правозастосовчі;  

3) превентивні; 

4) правороз'яснювальні. 

5. Цілісний комплекс взаємопов’язаних чинних юридичних норм певної держави, що 

поділяється на галузі та інститути права - це: 

1) правова система; 

2) правовий кодекс; 

3) система права; 

4) правова сім’я. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 25  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Передбачена нормами права можливість суб’єкта своїми діями набувати та здійснювати 

права і обов’язки: 

1) об’єктивне право;  
2) правоздатність;  
3) юридичний факт; 

4) дієздатність. 

2. Охарактеризуйте співвідношення соціальних норм та норм права: 

1) поняття правових норм та соціальних норм збігаються; 

2) поняття соціальної норми є більш широким, норми права - це різновид соціальних 

норм;   

3) соціальна норма є різновидом правової норми; 

4) кожна соціальна норма є правовою, але не кожна правова норма є соціальною. 

3. Структурно-організований колектив державних службовців та інших працівників, які 

наділені відповідними повноваженнями та необхідними засобами для виконання завдань та 

реалізації функцій держави: 

1) політична партія;  
2) орган держави;  
3) механізм держави; 

4) апарат держави. 

4. Система понять, поглядів, уявлень та почуттів з приводу чинного або бажаного юри-

дичного права, а також діяльності, пов'язаної з цим правом - це: 

1) суб’єктивна сторона правопорушення;  

2) правова свідомість;  

3) правовий менталітет; 

4) державна ідеологія. 

5. Первинним елементом системи законодавства є: 

1) нормативно-правовий припис; 

2) норма права; 

3) підзаконний акт; 

4) правочин. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 26  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і форми реалізації правових норм. Правозастосування. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Передбачена нормами права здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність за 

вчинення протиправних дій: 

1) правоздатність;  
2) юридична відповідальність;  
3) деліктоздатність; 

4) правосуб’єктність. 

2. Ознака права, що відрізняє його від інших соціальних норм соціально неоднорідного 

суспільства:  

1) не розмежовує права і обов'язки;  

2) встановлюється державою;   

3) виражає волю всіх членів суспільства; 

4) виражає волю домінуючої частини населення. 

3. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави: 

1) є громадською організацією;  
2) складається із державних службовців;  
3) наділений державно-владними повноваженнями; 

4) завжди обирається народом. 

4. Який компонент правосвідомості називають «готовністю до соціально-правової 

активності»: 

1) знання права;  

2) правові оцінки; 
3) правові установки; 

4) правові ідеї. 

5. Вкажіть правильне співвідношення понять: 

1) система законодавства є складовою частиною системи права; 

2) система законодавства є складовою частиною правової системи; 

3) система права є складовою частиною системи законодавства; 

4) система законодавства і система права не пов’язані між собою. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 27  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1.  Поняття, способи і види тлумачення норм права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У якого суб’єкта правовідносин правоздатність, дієздатність та деліктоздатність 

виникають одночасно: 

1) громадянин;  
2) апатрид;  
3) юридична особа; 

4) біпатрид. 

2. Правила поведінки загального характеру, які виникли в процесі історичного розвитку, 

виявляють волю певної частини населення або всього суспільства, регулюють різні сфери 

суспільних відносин і забезпечуються різними засобами соціального впливу - це: 

1) норми права; 

2) політичні норми; 

3) соціальні норми; 

4) релігійні норми. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за способом 

утворення: 

1) вторинні;  
2) виборні;  
3) місцеві; 

4) призначувані. 

4. Сукупність настроїв, почуттів, емоцій, переживань з приводу окремих правових явищ чи 

права в цілому позначають терміном: 

1) правова ідеологія;  

2) правова доктрина; 
3) правова психологія; 

4) правове вчення. 

5. Ієрархічна структура законодавства передбачає диференціацію нормативно-правових актів 

залежно від: 

1) часу їх прийняття; 

2) предмета регулювання; 

3) юридичної сили; 

4) методу регулювання суспільних відносин. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 28  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, види і структура правосвідомості. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Передбачена нормою права можливість певної поведінки суб’єкта, спрямованої на 

задоволення власних інтересів: 

1) об’єктивне право;  
2) суб’єктивне право;  
3) юридичний обов’язок; 

4) реалізація права. 

2. Правило (стереотипний спосіб) поведінки, що склалося історично (протягом тривалого 

часу) внаслідок постійного й одноманітного його застосування у тотожних життєвих 

ситуаціях - це: 

1) звичай; 

2) норма моралі;  

3) норма права; 

4) естетична норма. 

3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за 

територіальним критерієм: 

1) постійні;  
2) центральні;  
3) колегіальні; 

4) місцеві. 

4. Сукупність ідей, принципів, теорій, концепцій, які в систематизованій формі відображають і 

оцінюють правову дійсність, позначають терміном: 

1) правова ідеологія;  

2) правова доктрина; 
3) правова психологія; 

4) правове вчення. 

5. Спосіб систематизації, який полягає в об’єднанні  нормативно-правових приписів за 

певним критерієм в єдиному збірнику, без зміни змісту: 

1) правотворчість;  
2) промульгація; 
3) інкорпорація; 

4) кодифікація. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 29  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, види і способи правового регулювання. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Передбачена нормою права необхідність певної поведінки суб’єкта для задоволення 

інтересів  уповноваженої особи: 

1) суб’єктивне право;  

2) об’єктивне право; 

3) юридичний обов’язок; 

4) юридична відповідальність. 

2. Правила поведінки, що встановлюються і забезпечуються політичними партіями, 

громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян з метою реалізації інтересів 

своїх членів - це: 

1) естетичні норми;  
2) первинні норми;  
3) норми моралі; 

4) корпоративні норми. 

3. У відповідях під якими номерами правильно названі органи держави за часом здійснення 

повноважень: 

1) загальні;  
2) постійні;  
3) колегіальні; 

4) тимчасові. 

4. Правосвідомість, що формується внаслідок одержання фахової юридичної підготовки і 

роботи в юридичній сфері (у правоохоронних органах, суді, адвокатурі, нотаріаті тощо): 

1) буденна; 

2) професійна; 

3) наукова;  

4) теоретична. 

5. Спосіб систематизації, який полягає у змістовній переробці нормативно-правових 

приписів, пов’язаних спільним предметом регулювання, та об’єднанні їх у єдиному акті: 

1) правотворчість;  
2) реалізація нормативно-правових приписів;  
3) кодифікація; 

4) інкорпорація. 
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 30  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і класифікація правових систем. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У відповідях під якими номерами правильно вказані види юридичних фактів за 

юридичними наслідками: 

1) правозмінюючі;  

2) прості;  

3) триваючі; 

4) складні. 

2.  Документальна форма закріплення тексту є спільною рисою: 

1) естетичних і моральних норм;  
2) первинних і вторинних норм;  
3) норм моралі і норм права; 

4) корпоративних і правових норм. 

3. Органи держави, що здійснюють її завдання у формі виконання законів та реалізують 

функції у формі виконавчо-розпорядчої діяльності:  

1) органи прокуратури;  
2) органи законодавчої влади;  
3) органи судової влади; 

4) органи виконавчої влади. 

4. Правосвідомість, яка має систематизований характер і характеризується вмінням її носія 

оперувати правовими категоріями, принципами, теоріями, концепціями, здійснювати широкі 

і глибокі узагальнення правового матеріалу: 

1) буденна; 

2) професійна; 

3) побутова; 

4) теоретична. 

5. Спосіб систематизації, який полягає у змістовній переробці нормативно-правових 

приписів, пов’язаних спільним предметом регулювання, та об’єднанні їх у єдиному акті: 

1) правотворчість;  
2) реалізація нормативно-правових приписів;  
3) кодифікація; 

4) інкорпорація. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (РОБІТ) 

 
За кожне правильно виконане тестове завдання студент одержує 10 балів 

(разом за тестові завдання – до 50 балів). 

Відповідь на теоретичне питання оцінюється від 0 балів до 50 балів. 

 

Результати проведення комплексної контрольної роботи визначаються 

оцінками за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS і національною шкалою: 
 

Відсоток 

правильних 

відповідей на 

тестові 

завдання 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за бальною 

шкалою, що 

використовується в 

ПУЕТ 

Оцінка за 4–бальною 

шкалою 

< 30 F 1–34 балів 
Незадовільно 

30-39 FX 35–59 балів 

40-49 E 60–63 балів Достатньо 

50-59 D 64–73 балів Задовільно 

60-69 C 74–81 балів Добре 

70-79 В 82–89 балів Дуже добре 

80-100 A 90–100 балів Відмінно 

 
Результати оцінювання ККР відображаються у відомості. 


