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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є фундаментальною 

юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки 

майбутніх фахівців-юристів. 

Метоюцієї дисципліни є надання студентам систематизованого матеріалу 

в сфері державно-правових явищ. Вивчення цієї навчальної дисципліни 

передбачає процес усвідомлення студентами комплексу загальних базових 

знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; 

отримання уявлень про основні категорії, що відображають особливі 

властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення та 

розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення 

загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяльності тощо. 

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» викладається студентам 

1 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ протягом 1 та 2 семестрів, що є запорукою глибокого та 

систематизованого вивчення цієї галузі знань. Цей курс є базовим в системі 

інших навчальних юридичних дисциплін.  

Самостійна та індивідуальна робота – це робота студентів, яка 

планується та виконується по завданню і при методичному керівництві 

викладача, але без його безпосередньої участі. Викладач лише організовує 

пізнавальну діяльність студентів, а студенти самі здійснюють пізнання. 

Самостійна та індивідуальна робота студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 

завдань. 

Самостійната індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни 

«Теорія держави і права» повинні забезпечити: 

 Системність знань та засобів навчання; 

 Володіння розумовими процесами; 

 Мобільність і критичність мислення; 

 Володіння засобами обробки інформації; 

 Здібність до творчої праці. 

Основними функціями самостійної та індивідуальнї роботи студентів є:  

 Пізнавальна функція – визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисциплін; 

 Самостійна функція – формування вмінь і навиків, самостійного їх 

оновлення і творчого застосування; 

 Прогностична функція – вмінням студента вчасно передбачати й 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання; 

 Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою 

діяльність; 

 Виховна функція – формування самостійності як риси характеру. 
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Основними принципами організації самостійної та індивідуальнї 

роботи студентів є:  

 Принцип інтерактивності, що визначає необхідність 

співробітництва студентів та обміну інформацією не тільки з 

викладачем, але і з іншими студентами; 

 Принцип індивідуалізації навчання, що виявляється в обліку 

викладачем індивідуальних психологічних особливостей студента при 

здійсненні педагогічного забезпечення самостійної роботи; 

 Принцип регламентації навчання, що відображає необхідність 

вибору стратегії навчання і планування організації самостійної роботи 

студента (що включає методичні розробки по самостійній роботі 

студентів); 

 Принцип опори на базові знання та вміння, що передбачає 

наявністьу студента мінімальних навичок роботи з технічними 

засобами, а також уміння раціонально використовувати вільний час 

для організації самостійної роботи; 

 Принцип випереджального навчання, що забезпечує спрямованість 

самостійної роботи на активізацію, розвиток розумової діяльності 

студента, формування здатності самостійно прогнозувати, вибирати і 

вирішувати дидактичні завдання, здобувати знання у співпраці з 

іншими студентами, з даної дисципліни; 

 Принцип зворотного зв'язку, що дозволяє учасникам самостійної 

роботи своєчасно обговорювати та корегувати проблемні питання по 

даній дисципліни; 

 Принцип науковості, що дозволяє учасникам самостійної роботи 

вирішувати поставлені завдання на сучасному рівні наукових знань; 

 Принцип наочності, що передбачає представляти інформацію в 

доступному вигляді; 

 Принцип зв'язку теорії з практикою, що дає можливість вирішувати 

ситуаційні задачі; 

 Принцип доступності і посильності самостійної роботи; 

 Принцип обліку трудомісткості навчальних дисциплін і 

оптимального планування самостійної роботи; 

 Принцип міцності засвоєння знань. 

Контроль самостійної та індивідуальнї роботи студентів включає: 

 Перевірку мультимедійних презентацій; 

 Перевірку схем; 

 Перевірку рефератів; 

 Перевірку творчого завдання; 

 Відповідь на тестові питання; 

 Виконання практичних завдань; 

 Перевірку словникової роботи; 

 Перевірку конспекту. 
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Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для 

успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і 

завдань, що сприяють формуванню цих рис: 

– самостійність; 

– організованість; 

– творчий підхід; 

– дисциплінованість; 

– креативність. 

Методичні рекомендації для підготовки самостійних та індивідуальних 

робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» розраховані на 

студентів факультету заочного навчання цивільних осіб
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ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття та система теорії держави і права, її об’єкт, предмет, ознаки. 

 Методологія і методи в пізнанні держави і права. 

- Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права. 

- Загальнонаукові методи пізнання держави і права. 

- Спеціальні та власні методи правознавства. 

 Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. 

 Проблеми загальної теорії держави та права. 

 

II. Скласти схеми: 

 Класифікація методів науки теорії держави і права. 

 Загальнотеоретична характеристика функцій науки теорії держави і права. 

 Загальнонаукові методи пізнання держави і права. 

 Теорія держави і права як навчальна дисципліна: поняття, система, 

завдання. 

 Теорія держави і права та суспільні науки: питання взаємодії. 

 Юридичні та фактичні підстави незалежності української держави 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Теорія держави і права: становлення і розвиток науки». 

 «Місце та значення теорії держави і права у вітчизняній науці». 

 «Проблеми розвитку методології сучасного правознавства». 

 «Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного 

забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України». 

 «Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості 

Б. Кістяківського». 

 Загальнотеоретичне право та державознавство в Україні: здобутки, 

проблеми, перспективи. 

 Методологія пізнання законодавчого процесу в Україні. 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та 

підготувати анотацію): 

 Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: 

досягнення, втрати, перспективи. 

 Функції загальнотеоретичного праводержавознавства. 

 Загальна теорія права та держави: стан, тенденції. 

 Формування понятійного апарату юридичної науки. 

 Конституційне вчення про державу і права. 
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V. Вирішити тестові завдання: 
1. З латинської «jurisprudentia» – це: 

а) наука про державну владу; 

б) правовий закон; 

в) знання права; 

г) норми права; 

д) наука про права людини.  

 

2. Термін «теорія права» був введений в 70-х роках XIX ст.: 

а) І. Кантом; 

б) Г. Гегелем; 

в) Ж.-Ж. Руссо; 

г) Дж. Локком; 

д) А. Меркелем. 

 

3. Вчений, з ім’ям якого пов’язують виникнення теорії права: 

а) Дж. Локк; 

б) Г. Гроцій; 

в) Дж. Остін; 

г) І. Кант; 

д) Г. Гегель. 

 

4. Наука, що спрямована на здобування, узагальнення, систематизацію і 

використання знань про державно-правову дійсність – це: 

а) юридична наука; 

б) соціальне правознавство; 

в) порівняльне правознавство; 

г) політична наука; 

д) теорія держави і права. 

 

5. Юридичні науки за предметом дослідження класифікують на: 

а) історичні, галузеві, міжгалузеві науки; 

б) теоретичні, історичні, галузеві, міжгалузеві, прикладні, міжнародні науки; 

в) теорія держави і права, філософія права, адміністративне право та галузеві 

юридичні дисципліни науки; 

г) теоретичні, галузеві, міжгалузеві, міжнародні науки; 

д) галузеві, міжгалузеві та міжнародні науки. 

 

6. До прикладної групи юридичних наук належать: 

а) криміналістика, судова медицина, судова психологія, судова бухгалтерія; 

б) теорія держави і права, історія держави і права, історія вчень про державу 

і право; 

в) кримінологія, прокурорський нагляд, організація правосуддя; 

г) державне право, теорія правозастосування, муніципальне право; 

д) цивільне право, кримінальне право, адміністративне право. 
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7. Специфічні правові відносини, що складаються в окремих сферах 

суспільного життя та правові норми, що виникають на їх основі є предметом: 

а) теоретичних юридичних наук; 

б) галузевих юридичних наук; 

в) прикладних юридичних наук; 

г) юридичних наук, що вивчають державу і право зарубіжних країн; 

д) теоретико-прикладних юридичних наук. 

 

8. Галузевими юридичними науками є: 

а) криміналістика, судова психіатрія, судова медицина; 

б) конституційне право, цивільне право, адміністративне право; 

в) історія політичних і правових вчень, теорія держави і права; 

г) кримінологія, судова бухгалтерія; 

д) професійно-правова відповідальність правника, екологічне право. 

 

9. Поняття «об’єкт» і «предмет» дослідження співвідносяться наступним 

чином: 

а) ці поняття є тотожними; 

б) «об’єкт» дослідження є більш широким поняттям; 

в) «предмет» дослідження є більш широким поняттям; 

г) це самостійні поняття, які не перебувають у зв’язку між собою; 

д) поняття«об’єкт» є похідним від поняття«предмет». 

 

10. «Теорія держави і права» та «юридична наука» 

співвідносятьсянаступним чином: 

а) це тотожні явища; 

б) «юридична наука» є складовою «теорії держави і права»; 

в) це самостійні поняття, які не перебувають у зв’язку між собою; 

г) «теорія держави і права» входить до системи «юридичних наук»; 

д) «теорія держави і права» є ширшим поняттям ніж «юридична наука». 

 

11. Теорія держави і права розглядається як: 

а) юридична наука та галузь права; 

б) юридична наука та навчальна дисципліна; 

в) юридична та політична наука; 

г) історична наука та навчальна дисципліна; 

д) галузь юридичної науки та навчальна дисципліна. 
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12. Правова реальність, право, його явища і процеси, держава у зв’язку з 

правом і зумовленості ним як абстрактні творіння суспільного життя, що не 

пов’язані з конкретною історичною епохою і пізнаються через узагальнені про 

них уявлення – це: 

а) предмет теорії держави і права; 

б) об’єкт теорії держави і права; 

в) концепція теорії держави і права; 

г) поняття теорії держави і права; 

д) понятійно-категоріальний апарат теорії держави і права. 

 

13. Предмет теорії держави і права як науки – це 

а) найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування 

державно-правових явищ і процесів; 

б) закономірності виникнення, розвитку та функціонування правових систем 

світу; 

в) конкретні закономірності, що сприяли виникненню та розвитку держави і 

права; 

г) сукупність наукових знань про правову дійсність; 

д) сукупність правових явищ на різних етапах розвитку людства. 

 

14. Теорії держави і права не властива наступна ознака: 

а) є загальнотеоретичною юридичною наукою; 

б) досліджує державу і право як загально-соціальні явища; 

в) має запозичений предмет, джерела та систему дослідження; 

г) її теоретичні знання повинні проходити через свідомість людини; 

д) є системою теоретичних вчень, поглядів, теорій, концепцій, 

взаємопов’язаних положень, доктрин та інших знань про державу і право. 

 

15. Головні напрями впливу теорії держави і права на державно-правову 

дійсність та розвиток інших юридичних наук – це: 

а) методи теорії держави і права; 

б) об’єкт теорії держави і права; 

в) функції теорії держави і права; 

г) предмет теорії держави і права; 

д) принципи теорії держави і права. 

 

16. Функціями теорії держави і права є: 

а) спеціально-наукова, економічна, ідеологічна, політична; 

б) онтологічна, економічна, системоутворююча, комунікативна; 

в) інтеграційна, онтологічна, ідеологічна, комунікативна; 

г) комунікативна, ідеологічна, системоутворююча, економічна; 

д) прогностична, евристична, онтологічна, прикладна. 
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17. Прогностична функція теорії держави і права полягає у: 

а) формуванні проектів нормативно-правових актів з питань реформування 

держави і права; здійсненні правових реформ; 

б) здійсненні наукового прогнозування щодо закономірностей розвитку 

системи наукових знань; 

в) формуванні проектів нормативно-правових актів з питань реформування 

держави; здійсненні економіко-правових реформ; 

г) передбаченні перспектив розвитку державно-правової дійсності на основі 

виявлення загальних та специфічних закономірностей її розвитку; 

д) формуванні проектів нормативно-правових актів з питань реформування 

права; здійсненні політико-правових реформ. 

 

18. Вивчення фундаментальних якостей матерії права, найзагальніших 

сутнісних явищ та процесів у державному житті передбачає така функція 

теорії держави і права як: 

а) евристична; 

б) онтологічна; 

в) прогностична; 

г) ідеологічна; 

д) практично-організаційна. 

 

19. Евристична функція теорії держави і права передбачає: 

а) відкритті нових закономірностей щодо виникнення, розвитку та 

функціонування держави і права; 

б) систематизації теоретико-правових знань з питань теорії держави і права; 

в) процесі наукового пошуку та подоланні прогалин, що існували у системі 

наукового знання; 

г) визначенні перспектив подальшого розвитку теоретико-правових знань з 

питань теорії держави і права; 

д) конкретизації ролі теоретико-правових знань у життєдіяльності 

суспільства. 

 

20. Функція, щопов'язана зі службовою роллю теорії держави і права, 

пізнавальна діяльність якої спрямована не тільки на формування теоретичного 

фундаменту юридичної науки, а й на вирішення суто практичних питань – це: 

а) гносеологічна функція; 

б) прикладна функція; 

в) евристична функція; 

г) аксіологічна функція; 

д) ідеологічна функція. 



19 

 

 

21. Сутність ідеологічної функції теорії держави і права полягає в: 

а) отриманні інформації про право і державу, розширення знань про 

державно-правові явища та процеси, що виражається в усвідомленні їх ознак, 

функцій, принципів тощо; 

б) розробленні ідей, концепцій, теорій у галузі права і держави; формування 

правової свідомості, правової культури, що впливають на правову свідомість 

громадян та суспільства; 

в) підготовці проектівзаконів та інших нормативно-правових актів, 

проведенні наукових експертиз і консультаційщодо поданих правових актів; 

г) виявленні цінності права як міри справедливої свободи і рівності(його 

залежність від суспільства і значення в житті людей), правовій оцінці чинного 

законодавства, діяльності держави; 

д) узагальненні інформації про право і державу, систематизації відомостей 

про здобутки юридичних наук щодо генезису, розвитку, структури, місця в 

національному та світовому порядку. 

 

22. Гносеологічна функція теорії держави і права здійснюється шляхом: 

а) отримання інформації про право і державу, розширення знань про 

державно-правові явища і процеси, що виражається в усвідомленні їх ознак, 

функцій, принципів тощо; 

б) підготовки проектівзаконів та інших нормативно-правових актів, 

проведення наукових експертиз і консультаційщодо поданих правових актів та 

інша допомога юридичній прикладній діяльності, що свідчить про тісний зв’язок 

теорії і практики; 

в) узагальнення інформації про право і державу, систематизації відомостей 

про здобутки юридичних наук щодо генезису, розвитку, структури, місця в 

соціально-національному і світовому порядку; 

г) розроблення ідей, концепцій, теорій у галузі права і держави; формуванні 

правової свідомості, правової культури суб’єктів права; 

д) виявлення цінності права як міри справедливої свободи і рівності(його 

залежність від суспільства і значення в житті людей), правової оцінки чинного 

законодавства, діяльності держави. 

 

23. Аксіологічна функція теорії держави і права здійснюється шляхом: 

а) узагальнення інформації про право і державу, систематизації відомостей 

про здобутки юридичних наук щодо генезису, розвитку, структури, місця в 

соціально-національному і світовому порядку; 

б) отримання інформації про право і державу, розширення знань про 

державно-правові явища і процеси, що виражається в усвідомленні їх ознак, 

функцій, принципів тощо; 

в) розроблення ідей, концепцій, теорій у галузі права і держави; формування 

правової свідомості, правової культури суб’єктів права; 

г) підготовки проектівзаконів та інших нормативно-правових актів, 

проведення наукових експертиз і консультаційщодо поданих правових актів, що 
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свідчить про тісний зв’язок теорії і практики; 

д) виявлення цінності права як міри справедливої свободи і рівності(його 

залежність від суспільства і значення в житті людей), правової оцінки чинного 

законодавства, діяльності держави. 

 

25. Функція теорії держави і права, яка виступає як процес, зумовлений 

властивостями єдності і диференційованості державно-правової надбудови 

суспільства – це: 

а) системна функція; 

б) оціночна функція; 

в) ідеологічна функція; 

г) прикладна функція; 

д) прогностична функція. 

 

27. Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці, а 

також вчення про методи пізнання й перетворення дійсності – це: 

а) методологія; 

б) концепція; 

в) парадигма; 

г) гіпотеза; 

д) визначення. 

 

28. Методи пізнання теорії держави і права – це: 

а) сукупність наукових знань про правову дійсність; 

б) порядок проведення наукового дослідження; 

в) визначення та формулювання науково-пізнавальних завдань; 

г) порядок оформлення наукових результатів; 

д) сукупність засобів та способів дослідження. 

 

29. Видами методів пізнання теорії держави і права є: 

а) загально-філософські, загально математичні, статистичні та спеціально-

юридичні методи; 

б) загально-філософські, загальнонаукові та конкретно-наукові методи; 

в) галузеві, міжгалузеві, філософські, теоретичні, історичні методи; 

г) спеціально-юридичні, міжнародно-правові, філософські методи; 

д) філософські, галузеві, теоретичні, загальнонаукові методи. 

 

30. Основним методом юридичної науки є: 

а) філософська діалектика; 

б) метод єдності логічного та історичного; 

в) юридико-технічний метод; 

г) системно-структурний метод; 

д) метод аналогії. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Предмет юридичної науки. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Юридична наука  Об'єктивні властивості права і держави в їх 
поняттєво-юридичному розумінні та 
вираженні, загальні й окремі закономірності 
виникнення, розвитку і функціонування 
держави і права в їх структурній 
багатоманітності. 

2 Предмет 
юридичної науки 

 Система знань про об'єктивні властивості 
права і держави в їх поняттєво-юридичному 
розумінні й вираженні; про загальні та окремі 
закономірності виникнення, розвитку й 
функціонування держави і права в їх 
структурній багатоманітності. 

3 Об'єкт юридичної 
науки 

 Загальне вчення про право, що виникло у 
XXVIIст. й охоплювало весь зміст 
правознавства в єдності і системі, в його 
основних і загальних засадах. 

4 Енциклопедія права  Держава і право в їх єдності, відмінностях і 
взаємодії. 

5 Філософія права  Система наукових знань про об'єктивні 
властивості держави і права (їх внутрішню 
структуру і логіку розвитку); про основні та 
загальні закономірності виникнення, розвитку 
й функціонування державно-правових явищ. 

6 Теорія держави і 

права 

 Сукупність логічних прийомів і конкретних 
засобів пізнання загальних та основних 
закономірностей виникнення, розвитку й 
функціонування держави і права. 

7 Предмет теорії 
держави і права 

 Основні напрями її теоретичного і практичного 
призначення, що виконуються в суспільстві з 
метою його прогресивного перетворення. 

8 Функції теорії 
держави і права 

 Об'єктивні властивості держави і права, 
основні та загальні закономірності виникнення 
розвитку й функціонування державних і 
правових явищ. 

9 Методи теорії 
держави і права 

 Філософське вчення про право, предметом 
якого є сенс права, ідея права, специфіка вияву 
закономірностей права серед інших соціальних 
закономірностей. 
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Практичне завдання №2 
Заповнити таблицю. Поняття, структура, методи юридичної науки: 

1 Ознаки юридичної 

науки 

1) 
2) 
3) 

2 Функції юридичної 

науки 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

3 Структура 
юридичної науки 

1) 
2) 
3) 
4) 

4 Ознаки теорії 
держави і права 

1) 
2) 
3) 

5 Функції теорії 
держави та права 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

6 Групи методів науки 
теорії держави та 
права 

1) 
2) 
3) 

7 Загальнофілосо
фські методи 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

  6) 
 

8 Спеціальні методи 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

9 Приватнонаукові 

методи 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Види наук і система юридичних наук: 
 

1 Види наук за 
характером знань 

1) 
2) 
3) 
4) 

2 Види наук за 
безпосереднім 
відношенням до 
практики 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3 Історико-теоретичні 

науки 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

4 Галузеві юридичні 

науки 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

 

 

Міжгалузеві 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6 Міжнародне право 1) 
2) 
3) 

7 Прикладні юридичні 

науки 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

8 Науки, щовивчають 
зарубіжні державу і 
право 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
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VІІ.Словникова робота: 

теорія, закономірність, теорія держави і права, предмет теорії держави і 

права, функції теорії держави і права, аксіологічна функція, онтологічна 

функція, евристична функція, прогностична функція, методологічна функція, 

ідеологічна функція, політична функція, системотворча функція, 

комунікативна функція, навчальна функція, науково-прикладна функція, метод 

теорії і держави права, методологія теорії держави і права, теорія держави і 

права як навчальна дисципліна. 
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ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ 

ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Поняття та ознаки держави.Сутність та соціальне призначення держави. 

 Причини та передумови походження держави.Теорії походження держави: 

основні положення та їх представники. 

 Суверенітет держави: поняття, ознаки та нормативно-правова 

регламентація. Суверенітет держави, суверенітет народу, суверенітет нації: 

питання співвідношення та взаємодії. 

 Держава як особлива організація суспільства. 

 Демократія і проблеми конституційного забезпечення розвитку державної 

влади. 

 

Скласти схеми: 

 Загальнотеоретична характеристика держави. 

 Причини та передумови походження держави. 

 Переваги та недоліки формаційного та цивілізаційного підходів до 

типології держав. 

 Державна влада: поняття та елементи. 

 Суверенітет держави: поняття, ознаки. 

 Співвідношення держави та права. 

 Держава і громадянське суспільство: проблеми взаємодії. 

 

Теми рефератів: 

 «Феномен держави: теоретичні засади формування та розвитку». 

 «Вчення Аристотеля про поняття держави». 

 «Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми». 

 «Державна символіка: теоретико-правові засади». 

 «Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади 

формування змісту». 

 «Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влад». 

 «Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв’язку». 

 «Народ як первинний суб’єкт здійснення контролю над публічною 

владою». 

 «Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в 

Україні». 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії 

творення незалежної Української держави. 

 Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та 

права. 

 Держава як особлива організація суспільства. 

 Політико-правові концепції феномену політичної влади. 

 Суверенітет народу і його забезпечення публічною владою. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1.Держава – це: 

а) структурована сукупність всіх політичних явищ і процесів, що існують на 

певній території; 

б) система органів влади, що має ознаки суверенітету та здійснює 

організацію населення на певній території за допомогою примусу; 

в) форма об’єднання всіх членів суспільства на певній території для 

досягнення певних цілей, стабільного розвитку та врегулювання суспільних 

відносин на всіх рівнях; 

г) територіальна організація політичної влади, що існує на певній соціальній 

базі, виступає як офіційний представник усього суспільства і забезпечує з 

допомогою спеціального апарату реалізацію своєї політики; 

д) упорядкована на засадах права система всіх політичних явищ, що 

функціонують і взаємодіють у суспільстві з метою завоювання, утримання або 

участі у політичній владі, механізм організації і функціонування політичної 

влади. 

2.Держава є організацією всього суспільства, оскільки: 

а) може виступати в ролі арбітра між конфліктуючими угрупованнями, 

пом’якшувати та узгоджувати різні соціальні, національні, мовні конфлікти, 

сприяти досягненню соціальних компромісів; 

б) організована як система спеціальних органів, що наділені владними 

повноваженнями; 

в) виступає у внутрішніх та зовнішніх відносинах в інтересах усього 

населення країни, яке вона повинна репрезентувати і обслуговувати, бо саме від її 

імені ухвалюються ті рішення, які, маючи загальнообов'язковий характер, 

спрямовані на реалізацію і захист прав усіх громадян; 

г) поєднує захист інтересів усього суспільства з інтересами певних еліт; 

д) виражає та захищає інтереси домінуючої частини населення. 
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3.Основними ознаками держави є: 

а) територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, 

фіскальна система; 

б) населення, наявність особливого апарату держави, державна символіка, 

мова, офіційна система оподаткування, обороноздатність; 

в) територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, 

здатність надавати позики та кредити; 

г) територія, населення, наявність особливого апарату держави, суверенітет, 

офіційна система оподаткування, грошова одиниця, столиця, мова, державна 

символіка; 

д) територія, населення, суверенітет, державна символіка, мова. 

 

4. Ознаки, що відрізняють державу від інших політичних організацій 

суспільства – це: 

а) взаємодія з міжнародними організаціями; прерогатива володіння 

власністю на основні знаряддя і засоби виробництва; 

б) наявність конституційного акта; монополія на освоєння космічного 

простору; 

в) прерогатива на видання нормативно-правових актів, що являють собою 

прояв безумовної загальнообов’язковості державної волі, суверенітет та 

монополія на примусову владу стосовно населення; 

г) прерогатива на видання загальнообов’язкових нормативно-правових актів; 

суверенітет; монополія на примусову владу стосовно населення; взаємодія з 

міжнародними організаціями; прерогатива володіння власністю. 

д) взаємодія з міжнародними організаціями; прерогатива володіння 

власністю на основні знаряддя і засоби виробництва; монополія на освоєння 

космічного простору. 

 

5. За способом набуття влади держави класифікують на: 

а) правові та неправові; 

б) правові та антиправові; 

в) правові та деспотичні; 

г) легальні та нелегальні; 

д) легітимні та нелегітимні. 

 

6. За рівнем захисту прав і свобод людини держави класифікують на: 

а) правові та неправові; 

б) правові та антиправові; 

в) правові та деспотичні; 

г) легальні та нелегальні; 

д) легітимні та нелегітимні. 
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7. Первинний виробничий, соціальний і етнічний колектив людей в 

докласовому суспільстві, який засновується і існує, як правило, на кровно-

родинних зв’язках – це: 

а) фратрія; 

б)плем’я; 

в) первісне стадо; 

г) рід; 

д) сім’я. 

 

8. Загальні питання племені (обрання вождя племені та інших виборних 

осіб) вирішувались: 

а) загальними зборами членів роду; 

б) старійшиною; 

в) вождем; 

г) найбільш здібними членами роду; 

д) зборами старійшин племені. 

 

9. Найважливіші питання життєдіяльності роду, обрання своїх 

представників для повсякденного керівництва родом і представлення інтересів 

роду в племені вирішувались: 

а) найбільш здібними членами роду; 

б) зборами старійшин племені; 

в) загальними зборами членів роду; 

г) військовим вождем; 

д) старійшиною. 

 

10. До основних характерних рис соціальних норм первісного суспільства не 

належить: 

а) норми звичаїв передавалися з покоління в покоління, ніде не фіксувались, 

а зберігалися лише у пам’яті людей; 

б) у родових звичаях знаходила своє відображення єдина воля народу; 

в) головною гарантією виконання родових звичаїв було внутрішнє 

переконання, узгодженість поглядів членів роду з відповідними приписами; 

г) виконання родових звичаїв забезпечувалося застосуванням засобів 

громадського впливу і можливістю примусу; 

д) норми родових звичаїв проводили розмежування між правами і 

обов’язками членів суспільства. 

 

11. Історично першими видами соціальних норм були: 

а) міфи; 

б) звичай; 

в) релігійні норми; 

г) норми первісної моралі; 

д) ритуали і обряди. 
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12.Різновид соціальних норм, що є правилами поведінки, які регулюють 

відносини між людьми на основі їх релігійних уявлень – це: 

а) норми первісної моралі; 

б) ритуали і обряди; 

в) звичай; 

г) релігійні норми; 

д) міф. 

 

13. Уявлення і відповідні правила, які визначають, що є добро, а що є зло – 

це: 

а) ритуал; 

б) звичай; 

в) норми первісної моралі; 

г) міф; 

д) релігійні норми. 

 

14. Ознаками, що притаманні нормативній регуляції первісного суспільства 

є: 

а) перевага заборон; неподільність прав та обов’язків, пріоритет інтересів 

особи над інтересами держави; 

б) наявність механізму примусу відокремленого від суспільства, який 

забезпечує виконання норм, перевага дозволів у правовому регулюванні; 

в) перевага заборон, неподільність прав та обов’язків, відсутність механізму 

примусу відокремленого від суспільства, який забезпечує виконання норм; 

г) відсутність механізму примусу відокремленого від суспільства, який 

забезпечує виконання норм, чітка регламентація норм; 

д) перевага заборон, формальна визначеність норм, культ вождя, розподіл 

влади на виконавчу та судову. 

 

15. Форма сумісної життєдіяльності людей, що склалася історично, 

структуру якої утворюють соціальні суб’єкти, соціальна діяльність та 

соціальні відносини – це: 

а) громада; 

б) суспільство; 

в) держава; 

г) об’єднання; 

д) сім’я. 
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16. Суспільство, в якому відносини між людьми регулюють «мононорми» –

це: 

а) рабовласницьке суспільство; 

б) феодальне суспільство; 

в) первісне суспільство; 

г) буржуазне суспільство; 

д) демократичне суспільство. 

 

17. Згідно теологічної теорії походження держави позбавити правителя 

влади або критикувати його має право: 

а) народ; 

б) аристократія; 

в) військові начальники; 

г) парламент; 

д) церква. 

 

18. Теорією походження держави, в якій Тома Аквінський підкреслював, що 

світ засновано на ієрархії форм (божественної, духовної, матеріальної), на чолі 

якої стоїть Бог, є: 

а) іригаційна; 

б) природно-правова; 

в) теологічна; 

г) органічна; 

д) космічна. 

 

19. Поняття «держава» та «влада правителя» ототожнюються в: 

а) теологічній теорії походження держави; 

б) марксистській теорії походження держави; 

в) договірній теорії походження держави; 

г) іригаційній теорії походження держави; 

д) патріархальній теорії походження держави. 

 

20. Засновниками патріархальної теорії походження держави є: 

а) P. Філмер, Платон, Аристотель; 

б) Ф. Аквінський, Б. Спіноза, Г. Гегель; 

в) Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо; 

г) Г. Спенсер, Я. Козельський, М. Радищев; 

д) Л. Гумплович, К. Каутський, І. Кант. 
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21. Патріархальна теорія походження держави ґрунтується на: 

а) ідеї виникнення держави в результаті розростання сім’ї через природний 

потяг людей до взаємного спілкування;  

б) ідеї походження держави в результаті угоди (договору) як акта розумної 

волі людей; 

в) ототожненні процесів виникнення і функціонування держави з 

біологічним організмом; 

г) поясненні виникнення держави як результату воєнного, насильницького 

підпорядкування одного племені іншому; 

д) поділі первісного суспільства на класи з протилежними інтересами, що 

було зумовлено економічними чинниками: суспільний поділ праці, поява 

надлишкового продукту, виникнення приватної власності. 

 

22. Теорія походження держави, яку розробив Л. Петражицький – це: 

а) патріархальна теорія; 

б) органічна теорія; 

в) психологічна теорія; 

г) теологічна теорія; 

д) договірна теорія. 

 

23. Теорією походження держави, яка пов’язує витоки права з різними 

проявами людської психіки є: 

а) психологічна; 

б) іригаційна; 

в) теологічна; 

г) органічна; 

д) договірна. 

 

24. Представниками договірної теорії походження держави є: 

а) Є. Дюрінг, Л. Гумплович, К. Каутський; 

б) К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін; 

в) Р. Філмер, М. Михайловський, Л. Петражицький; 

г) Г. Гроцій, Дж. Локк, О. Радищев; 

д) Г. Кельзен, І. Кант, Дж. Остін. 
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25. Договірна теорія походження держави ґрунтується на: 

а) поясненні виникнення держави як результату воєнного, насильницького 

підпорядкування одного племені іншому; 

б) поділі первісного суспільства на класи з протилежними інтересами, що 

було зумовлено економічними чинниками: суспільний поділ праці, поява 

надлишкового продукту, виникнення приватної власності; 

в) поділі праці і виділенням управління як специфічного виду діяльності, 

яким займалася елітарна група, що виокремилася із суспільства; 

г) ідеї походження держави внаслідок укладення між людьми угоди про 

свідоме самообмеження своєї свободи на користь загальних інтересів; 

д) ототожненні процесів виникнення і функціонування держави з 

біологічним організмом. 

 

26. Теорія походження держави, яку розвивали Л. Гумплович, Є. Дюрінг та 

К. Каутський: 

а) патріархальна теорія; 

б) насильницька теорія; 

в) психологічна теорія; 

г) теологічна теорія; 

д) договірна теорія. 

 

27. Німецький філософ ХІХ ст., який вважав, що виникнення власності, 

класів і держави відбулося в результаті насильства однієї частини суспільства 

над іншою – це: 

а) Є. Дюрінг; 

б) К. Каутський; 

в) Л. Гумплович; 

г) К. Маркс; 

д) Ф. Енгельс. 

 

28. Прихильником теорії зовнішнього насильства походження держави є: 

а) Г. Спенсер; 

б) К. Каутський; 

в) Є. Дюрінг; 

г) К. Маркс; 

д) Б. Шантебу. 
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29. Теорія внутрішнього насильства походження держави ґрунтується на: 

а) ідеї походження держави в результаті угоди як акта розумної волі людей; 

б) ідеї виникнення власності, класів і держави внаслідок насильства однієї 

частини суспільства над іншою; 

в) поділі первісного суспільства на класи з протилежними інтересами, що 

було зумовлено економічними чинниками: суспільний поділ праці, поява 

надлишкового продукту, виникнення приватної власності; 

г) положенні, що держава виникла з патріархальної сім’ї в результаті її 

розростання та об’єднання сімей у племена, союзи племен, народності; 

д) поясненні виникнення держави як результат воєнного, насильницького 

підпорядкування одного племені іншому. 

 

30. Теорія зовнішнього насильства походження держави ґрунтується на: 

а) положенні, що держава виникла з патріархальної сім’ї в результаті її 

розростання та об’єднання сімей у племена, союзи племен, народності; 

б) ідеї походження держави в результаті угоди (договору) як акта розумної 

волі людей; 

в) ототожненні процесів виникнення і функціонування держави з 

біологічним організмом; 

г) поясненні виникнення держави як результату завоювання, насильства, 

поневолення одних племен іншими; 

д) поділі первісного суспільства на класи з протилежними інтересами, що 

було зумовлено економічними чинниками: суспільний поділ праці, поява 

надлишкового продукту, виникнення приватної власності. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Теорії походження держави. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
1 Патріархальна 

теорія 
походження 
держави 

 Грунтується на ідеї божественного створення держави 
з метою реалізації загального блага. Вона обґрунтовує 
панування духовної влади над світською, церкви — 
наддержавою. Кожній людині наказується упокоритись 
перед волею Бога, який встановив державну владу, 
підкоритись тій владі, яка санкціонована церквою. 
Представники: А. Августин, Ф. Аквінський 

2 Теологіча 
теорія 

 Відповідно до цієї теорії, держава походить від 
патріархальної сім'ї, внаслідок її розростання: сім'я — 
сукупність сімей (селище) — сукупність селищ 
(держава). Представники: Аристотель, Р. Фільмер, 
М. Михайловський 

3 Договірна теорія  Ототожнює процес виникнення і функціонування 
держави з біологічним організмом. Уявлення про 
державу як про своєрідну подобу людського організму 
сформульовані ще давньогрецькими мислителями. 
М.Спенсер у XIXст. розвив цю думку, заявивши, що 
держава — це суспільний організм, який складається з 
окремих людей, подібно до того, як живий організм 
складається з клітин. 

4 Органічна теорія  Дана теорія грунтується на ідеї походження держави в 
результаті угоди (договору) як акта розумної волі 
людей. Об'єднання людей в єдиний державний союз 
розглядається як природна вимога збереження 
людського роду і забезпечення справедливості, 
свободи і порядку. Представники: Г. Гроцій, 
Ш. Монтеск'є, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Ж. Руссо, Д. Дідро. 

5 Теорія 

насильства 

 Грунтується на тезі про економічні причини (наявність 
приватної власності) виникнення держави, які 
породили розкол суспільства на класи з протилежними 
інтересами. Представники: К. Маркс, Ф. Енгельс 

6 Матеріалістична 

(класова) теорія 

 Пояснює виникнення держави як результат війн, 
насильницького підкорення одними людьми інших. 
Представники: Л. Гумплович, К. Каутський, Є. Дюрінг 

7 Космічна теорія  У цій теорії обґрунтовано виникнення держави і права 
завдяки особливим властивостям, що закладені у 
людській психіці, якій характерна потреба до 
наслідування, покори, усвідомлення залежності від 
видатної особистості, яка спроможна керувати 
суспільством. Представники: Л. Петражицький, 
Д. Фрезер 

8 Психологічна 

теорія 

 Ж. Гобіно, Ф. Ніцше причиною виникнення держави 
вважали розподіл суспільства на вищі і нижчі раси; 
перші покликані панувати в суспільстві, другі — сліпо 
підкорятись першим 
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9 Расова теорія  Найновіша теорія виникнення держави, суть якої 

полягає в тому, що держава виникла і була 
запропонована як вища організація управління 
суспільством іншими космічними цивілізаціями 

 

Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Походження держави: 
2 Причини 

виникнення  
держав 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

3 Особливості 
виникнення  
держав східного 
типу 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

4 Шляхи 
виникнення 
держав 
 
 
 
 

1) 

2) 

5 Форми 
виникнення 
держав 

1) 

2) 

3) 

6 Особливості влади 
в первісному 
суспільстві 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

7 Економічні 
причини 
виникнення 
держави 

1) 

2) 

3) 

4) 

8 Політичні причини 
виникнення 
держави 

1) 

2) 

3) 

4) 

9 Соціальні причини 
виникнення 
держави 

1) 

2) 

3) 

10 Культурні 
причини 
виникнення 
держави 

1) 

2) 

3) 

4) 
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Практичне завдання №3 

Заповніть таблицю. Державна влада і держава: 

1 Ознаки 
державної 
влади 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
 

2 Ознаки 
соціальної 
влади 
первіснооб-
щинного ладу 

1) 

2) 
3) 
4) 

5) 
3 Ознаки держави 1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

4 Ознаки 
державного 
суверенітету 
України 

1) 

2) 

3) 
4) 
5) 
6) 

 

5 Типи держав за 
рівнем захисту 
прав і свобод 

1) 
2) 

6 Типи держав за 
способом 
набуття влади 

1) 
2) 

7 Концепції 
сучасної 
держави 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
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Практичне завдання №4 

Заповнити таблицю. Типологія держав. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Формаційний 

підхід 

 Покладає в основу типової класифікації 
держав поняття «цивілізація», її рівень, 
досягнутий тими чи іншими народами. 

2 Цивілізаційний 

підхід 

 Заснований на марксистському вченні про 
зміну суспільно-економічних формацій на 
основі їх базису — типу виробничих 
відносин, кожній із яких відповідає свій 
історичній тип держав. 

3 Теорія 
«конвергенції» 

 Ця теорія стала противагою, антиподом 
концепції держави «нічного сторожа» 
(«мінімальної» держави), що відстоювала 
невтручання держави в економічну сферу, у 
відносини робітника та підприємця, у 
соціальні питання. Дж. Мюрдаль, Дж. Стречи 
та ін. 

4 Концепція 
держави 
«загального 
благоденства» 

 Відповідно до цієї теорії в умовах науково-
технічної революції втрачається відмінність 
між капіталістичною та соціалістичною 
державами, відбувається їх зближення 
шляхом запозичення одна в одної  
позитивних рис, створюється «єдине 
постіндустріальне суспільство». П. Сорокін, 
Дж. Гелбрейт та ін. 

5 Теорія еліт  Це перехідний тип держави, який існує в 
період переходу від буржуазного типу до 
соціальної демократії; це організація по-
літичної влади більшості населення, яка 
забезпечує необхідний консенсус усіх його 
частин та перехід до створення умов, 
потрібних для повного й безперешкодного 
здійснення основних прав людини і прав нації 
(народу) й прогресу суспільства на засадах 
соціальної демократії. 

6 Держава 
соціально-
демократичної 
орієнтації 

 Політична організація суспільства, в якій 
право обмежує і підпорядковує собі державну 
владу, а основні права особи і її соціальна 
безпека є змістом свободи, яка закріплена в 
законах, це підґрунтя громадянського  
суспільства. Виходячи із можливості  
існування у громадянському суспільстві 
різних суперечливих інтересів, ідея держави 
проявляється як забезпечення всезагального 
інтересу, як інституція гарантування й 
захисту прав людини. 

7 Теорія 
правової 
держави 

 Держава, яка прагне до забезпечення 
кожному громадянинові гідних умов 
існування, соціальної захищеності, співучасті 
в управлінні виробництвом, а в ідеалі — 
приблизно однакових життєвих шансів 
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8 Теорія 
соціальної 
держава 

 Сутність цієї теорії полягає в ооротьої 
панівної меншості, яка керує державою, та 
підпорядкованої більшості до якої належить 
усе інше населення. Г.Москва та В.Парето та 
ін. 

 

 

VІІ.Словникова робота: 

держава, територія, населення, публічна влада, громадянство, патріархальна 

теорія походження держави, теологічна теорія походження держави, 

договірна теорія походження держави, органічна теорія походження 

держави, теорія насильства, класова теорія походження держави, олігархічна 

теорія походження держави, теократична теорія походження права, 

теологічна теорія походження права, природно-правова теорія походження 

права, суверенітет, суверенітет держави, суверенітет народу, суверенітет 

нації, верховенство, соціальна влада, державна влада, нація, сутність 

держави, рабовласницька держава, феодальна держава, капіталістична 

держава, соціалістична держава, світська держава, теократична держава, 

постсоціалістична (перехідна) держава, типологія держави, тип держави, 

формаційний підхід до типології держав, цивілізаційний підхід до типології 

держав. 
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ТЕМА 3. ФОРМА ДЕРЖАВИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Форма державного правління: поняття та види. 

- Монархія як форма державного правління: поняття, ознаки та види. 

- Республіка як форма державного правління: поняття, ознаки та види. 

 Загальна характеристика форми державного устрою. 

- Унітарна держава: поняття, ознаки та види. 

- Федерація: поняття, ознаки та види. 

- Інші форми державного устрою. 

 Міжнародні об’єднання держав: поняття, види та загальна характеристика. 

 

II. Скласти схеми: 

 Поняття та структура форми держави. 

 Монархія як форма державного правління: ознаки та види. 

 Федерація: поняття, ознаки та види. 

 Демократичний та антидемократичний державні режими: порівняльно-

правовий аналіз. 

 Міжнародні об’єднання держав: поняття, види та загальна характеристика. 

 Сутність форми державного устрою як соціально-правового явища. 

 Співвідношення правового ідержавногорежиму. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Загальні закономірності та особливості розвитку монархій». 

 «Форма державного правління сучасної Української держави: сучасний 

стан та тенденції розвитку». 

 «Тоталітаризм: походження та сутність». 

 «Республіка як гарантія демократії». 

 «Форма державного режиму в постсоціалістичних країнах: теоретико-

правовий аналіз». 

 «Парламентаризм – система політичної організації держави». 

 «Форма державного правління сучасної України: проблеми урядової влади 

та перспективи». 

 «Змішана республіканська форма державного правління». 

 «Вплив парламенту України на визначення територіального устрою». 

 «Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми 

правління: переваги і недоліки». 

 «Поняття форми держави як предмет дослідження сучасної теорії держави та 

права». 

 



48 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Сутність форми державного устрою. 

 Трансформація права та його інститутів у тоталітарних політичних 

режимах. 

 Президентська форма правління: юридична модель та політична практика. 

 Форма державного правління сучасної України. 

 Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток 

демократичного політичного режиму. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Форма держави – це: 

а) організація верховної державної влади, яка передбачає порядок її 

утворення і діяльності, компетенцію і взаємозв’язок її органів, а також 

взаємовідносини з населенням країни; 

б) національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація 

державної влади, яка характеризує співвідношення частин держави і її органів 

між собою і державою в цілому; 

в) порядок організації і функціонування державної влади відносно форми 

правління, форми територіального устрою, форми державно-правового режиму; 

г) форма територіального устрою, якій притаманні як загально федеративні 

ознаки, так і ознаки, які властиві кожному суб’єкту федерації; 

д) організація державної влади та її поділ на відповідні гілки. 
 

2. Філософ-просвітник, який розглядав форму держави як структурну 

організацію вищих державних органів – це: 

а) Ш. Монтеск’є; 

б) Ф. Вольтер; 

в) Г. Лессінг; 

г) Дж. Локк; 

д) Ж.-Ж. Руссо. 

 

3. Давньоримський філософ Цицерон виділяв такі форми правління, як: 

а) монархія, демократія, аристократія; 

б) аристократія, тимократія, олігархія; 

в) олігархія, тиранія, демократія; 

г) аристократія, тимократія, демократія; 

д) геронтократія, демократія, олігархія. 
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4. Форма держави, в якій правління здійснюється невеликою кількістю 

найбагатших членів суспільства – це: 

а) аристократія; 

б) тимократія; 

в) олігархія; 

г) тиранія; 

д) демократія. 

 

5. Держава, в якій правління здійснюється народом – це: 

а) аристократія; 

б) тимократія; 

в) олігархія; 

г) тиранія; 

д) демократія. 

 

6. Історичним видом республіки не є: 

а) соціалістична республіка; 

б) буржуазна республіка; 

в) феодальна республіка; 

г) капіталістична республіка; 

д) рабовласницька республіка. 

 

7. Встановлення державної влади насильницьким шляхом та зосередження 

всієї повноти влади в руках однієї особи – це: 

а) демократія; 

б) олігархія; 

в) тимократія; 

г) тиранія; 

д) аристократія. 

 

8. За Платоном, правління знатних, професійно підготованих людей, які 

володіють політичним мистецтвом – це: 

а) аристократія; 

б) тимократія; 

в) олігархія; 

г) тиранія; 

д) демократія. 
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9. Форма держави, в якій правління здійснюється найбільш сильними 

воїнами – це: 

а) тиранія; 

б) олігархія; 

в) тимократія; 

г) демократія; 

д) аристократія. 

 

10. Форма державного правління – це: 

а) система форм інституційної, територіальної і політичної організації та 

здійснення державної влади в країні; 

б) спосіб інституційної організації вищої влади в державі, її поділ між 

вищими органами та їх правове становище; 

в) спосіб політичної організації та здійснення державної влади, виражений 

через сукупність прийомів, методів і засобів, які використовуються у взаєминах 

держави із суспільством і особою; 

г) спосіб територіальної організації влади в державі і співвідношення влади 

між територіальними частинами, на які вона поділена, і державою в цілому; 

д) порядок утворення певних складових частин держави. 

 

11. Нетиповою формою правління є: 

а) імперія; 

б) республіка; 

в) монархія; 

г) джамахірія; 

д) конфедерація. 

 

12. Форма правління, при якій вища державна влада переходить у спадок – 

це: 

а) демократія; 

б) монархія; 

в) тиранія; 

г) республіка; 

д) деспотія. 

 

13. Різновид монархії, для якого є характерним найвищий ступінь 

централізації влади – це: 

а) абсолютна монархія; 

б) конституційна монархія; 

в) дуалістична монархія; 

г) станово-представницька монархія; 

д) парламентська монархія. 
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14. Підставою легітимації влади монарха у східних деспотіях є: 

а) вплив монарха на станово-представницький орган; 

б) закріплення в законі влади монарха; 

в) сакралізація влади монарха, непорушний авторитет його сили; 

г) звичай підкорення владі монарха; 

д) харизматичний стиль управління монарха. 

 

15. Різновид монархії, якому притаманні формальна незалежність 

законодавчої влади, здійснення монархом функцій глави виконавчої влади; право 

монарха формувати уряд, відповідальний перед ним, право накладення 

абсолютного вето на закони парламенту, право монарха видавати укази, що 

мають силу закону – це: 

а) деспотична монархія; 

б) абсолютна монархія; 

в) станово-представницька монархія; 

г) дуалістична монархія; 

д) представницька монархія. 

 

16. Різновидом монархії, при якому влада монарха спирається на могутній 

військово-бюрократичний апарат, монарх обожнюється, наділяється 

особливими надлюдськими якостями є: 

а) конституційна монархія; 

б) дуалістична монархія; 

в) деспотична монархія; 

г) парламентська монархія; 

д) станово-представницька монархія. 

 

17. Монархія не характеризується такою ознакою: 

а) главою держави є монарх; 

б) влада, як правило, передається у спадок і зберігається довічно; 

в) монарх уособлює вищу державну владу за власним правом, а не в порядку 

делегування від народу; 

г) монарх є непідлеглим будь-яким іншим суб’єктам влади; 

д) монарх несе конкретну політичну і юридичну відповідальність за 

результати свого правління. 

 

18. Сучасними парламентськими монархіями є: 

а) Франція, Англія, Ватикан; 

б) Австралія, Австрія, Німеччина; 

в) Японія, Швеція, Данія; 

г) Греція, Хорватія, Англія; 

д) Франція, Австрія, Японія. 
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19. Форма правління,при якій вищі органи державної влади обираються 

безпосередньо народом або формуються виборними установами на певний строк 

– це: 

а) республіка; 

б) монархія; 

в) демократія; 

г) обмежена монархія; 

д) виборна республіка. 

 

20. Різновид республіки, в якій парламент формує політично відповідальний 

перед ним уряд – це: 

а) конституційна республіка; 

б) президентська республіка; 

в) парламентська республіка; 

г) змішана республіка; 

д) президентсько-парламентська республіка. 

 

21. Для республіки не є характерним: 

а) виборність вищих органів держави безпосередньо або опосередковано 

народом, тобто представницький характер державної влади; 

б) змінюваність вищих посадових осіб і державних органів у результаті 

виборів; 

в) строковість повноважень вищих посадових осіб держави і державних 

органів; 

г) відсутність відповідальності вищих посадових осіб держави за неналежне 

виконання своїх повноважень перед народом або вищим представницьким 

органом; 

д) верховенство актів, які видаються вищим представницьким органом 

країни. 

 

22. Форма правління, якій притаманні поєднання в інституті президента 

повноважень глави держави та глави виконавчої влади, відсутність посади 

прем’єр-міністра, відповідальність уряду перед президентом – це: 

а) авторитарна республіка; 

б) змішана республіка; 

в) парламентська республіка; 

г) президентська республіка; 

д) федеративна держава. 
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23. Ознакою президентської республіки не є таке положення: 

а) президент є одночасно главою держави і уряду; 

б) президент обирається безпосередньо народом або обраними народом 

виборцями, а тому несе політичну відповідальність безпосередньо перед 

народом; 

в) уряд підконтрольний і підзвітний парламенту, несе політичну 

відповідальність перед ним; 

г) наявність інституту відповідальності президента у вигляді процедури 

відсторонення від влади; 

д) члени парламенту не можуть бути членами уряду. 

 

24. Сучасна Українська держава за формою державного правління є: 

а) парламентською республікою; 

б) президентською республікою; 

в) президентсько-парламентською республікою; 

г) парламентсько-президентською республікою; 

д) суперпрезидентською республікою. 

 

25. Президентськими республіками є: 

а) Йорданія, Ісландія; 

б) США, Швейцарія; 

в) Англія, ФРН; 

г) Україна, Фінляндія; 

д) Італія, Чехія. 

 

26. Форма правління, в якій поєднуються ознаки президентської та 

парламентської республіки – це: 

а) нетипова республіка; 

б) демократична республіка; 

в) народна республіка; 

г) компаративна республіка; 

д) змішана республіка. 

 

25. До загальних ознак змішаних республік не належить таке положення: 

а) формування уряду за участю глави держави і парламенту; 

б) заміщення посади президента шляхом загальних прямих виборів; 

в) біцефальність виконавчої влади; 

г) президент є арбітром між гілками влади; 

д) президент я главою виконавчої влади. 
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27. Біцефальність виконавчої влади у змішаних республіках полягає у тому, 

що: 

а) президент є главою виконавчої влади; 

б) прем’єр міністр є главою виконавчої влади; 

в) відсутні центральні органи виконавчої влади; 

г) існує два «центра» виконавчої влади; 

д) органи виконавчої влади підконтрольні президенту та підзвітні 

парламенту. 

 

28. Форма державного устрою – це: 

а) система форм інституційної, територіальної і політичної організації та 

здійснення державної влади в країні; 

б) спосіб інституційної організації вищої влади в державі, її поділ між 

вищими органами та їх правове становище; 

в) спосіб політичної організації та здійснення державної влади, виражений 

через сукупність прийомів, методів і засобів, які використовуються у взаєминах 

держави із суспільством і особою; 

г) спосіб територіальної організації влади в державі і співвідношення влади 

між територіальними частинами, на які вона поділена, і державою в цілому; 

д) порядок утворення певних складових частин держави. 

 

29. Внутрішня структура держави, спосіб її територіального поділу та 

порядок взаємодії держави з її частинами – це: 

а) форма правління; 

б) форма держави; 

в) форма державного устрою; 

г) державно-правовий режим;  

д) динаміка державного розвитку. 

 

30. Ознакою унітарної держави не є:  

а) можливість територіально-адміністративних одиниць мати власну правову 

систему; 

б) єдина конституція; 

в) відсутність політичної самостійності адміністративно-територіальних 

одиниць; 

г) єдина система вищих органів державної влади; 

д) єдине громадянство.  
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Форма держави.До кожного визначення підберіть 

правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Форма держави  Порядок (спосіб) організації та здійснення 
державної влади у країні. 

2 Форма 
державного 
правління 

 Порядок здійснення державної влади в певні 
способи певними методами й засобами. 

3 Форма 
державного 
устрою 

 Форма державного правління, при якій державна 
влада зосереджена цілком або частково в руках 
однієї особи — монарха, передається у спадщину, 
не залежить від населення (як правило, не 
затверджується ним). 

4 Форма 
державного 
режиму 

 Порядок утворення й організації вищих органів 
влади в державі. 

5 Монархія  Порядок поділу території держави на певні 
складові частини і співвідношення влади між 
ними і державою в цілому. 

6 Республіка  Проста єдина держава, частинами якої є 
адміністративно-територіальні одиниці, що не 
мають суверенних прав. 

7 Унітарна 

держава 

 Форма державного правління, за якої вища 
державна влада здійснюється представницьким 
загальнонаціональним органом влади 
(парламентом), обраним народом на певний 
термін. 

8 Федерація  Тимчасовий союз суверенних держав, які 
об'єдналися для досягнення певних цілей і 
спільно здійснюють низку напрямів державної 
діяльності (оборона країни, зовнішня торгівля, 
митна справа, грошово-кредитна система тощо) 
при збереженні в інших питаннях повної 
самостійності. 

9 Конфедерація  Складна союзна держава, частинами якої є 
державні утворення, що мають суверенні права. 

 



56 

 

Практичне завдання №2 
Заповнити таблицю. Форма держави: 

1 Структура форми 

держави 

1) 
2) 
3) 

2 Форми державного 

правління 

1) 
2) 

3 Види монархій 1) 
2) 

4 Види республік 1) 
2) 
3) 
4) 

5 Форми державного 

строю 

1) 
2) 
3) 
4) 

6 Форми державного 
(політичного) режиму 
та їх різновиди 

1) 
2) 

7 Структура механізму 

держави 

1) 
2) 
3) 

8 Правові форми 
діяльності державного 
апарату 

1) 
2) 
3) 
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Практичне завдання №3 

Заповніть таблицю. Форма держави: 
 

1 Ознаки 

республіки 

1) президентська 

2) парламентська 

3)змішана 

2 Ознаки монархії 1) абсолютна 

2) конституційна 

3 Ознаки 
унітарної 
держави 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4 Ознаки 

федерації 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

5 Види 
федерацій за 
способом 
створення 

1) 

2) 
3) 

6 Види федерацій 
за способом 
розподілу й 
здійснення 
владних 
повноважень 

1) 

2) 

7 Ознаки 

конфедерації 

1) 
2) 
3) 
4) 

8 Ознаки 
демократич 
ного режиму 

1) 
2) 
3) 
4) 

9 Ознаки 
антидемокра 
тичного режиму 

1) 
2) 
3) 
4) 
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VІІ. Словникова робота: 

форма держави, структура форми держави, форма державного правління, 

монархія, республіка, абсолютна монархія, конституційна монархія, 

парламентська монархія, обмежені монархії, необмежені монархії, 

парламентарна монархія, дуалістична монархія, парламентська республіка, 

президентська республіка, змішана республіка, форма державного устрою, 

унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, форма державного 

режиму, демократичний режим, антидемократичний режим, авторитарний 

режим, тоталітарний режим, ліберально-демократичний режим, 
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ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття та ознаки функцій держави. Критерії класифікації та види функцій 

держави. 

 Об’єктні функції сучасної держави. Технологічні функції держави. 

 Форми і методи реалізації функцій держави. Механізм реалізації функцій 

держави: поняття, елементи та їх характеристика. 

 Конституційні конфлікти й їх вплив на реалізацію політичної функції 

Української держави. 

 Перспективи розвитку функцій держави у сфері місцевого самоврядування. 

 

II. Скласти схеми: 

 Ознаки функцій держави. 

 Критерії класифікації та види функцій держави. 

 Форми і методи реалізації функцій держави. 

 Об’єктні функції сучасної держави.  

 Технологічні функції держави. 

 Проблеми правового забезпечення інформаційної функції держави у 

сучасній Україні. 

 Співвідношення політичних й адміністративних компонентів у 

функціонуванні державної влади. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Класифікації зовнішніх функцій України». 

 «Шляхи та перспективи розвитку економічної функції сучасної 

Української держави». 

 «Аналіз визначення поняття ―функції сучасної держави‖». 
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 «Поняття функцій держави у правовій теорії Г. Єллінека: теоретико-

методологічні аспекти». 

 «Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та 

політичної функції держави». 

 «Загальна характеристика форм та методів реалізацій функцій держави». 

 «Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави». 

 «Правові основи забезпечення політичної функції сучасної демократичної 

держави». 

 «Роль правоохоронної функції у державнотворчому і правотворчому 

процесах в Україні». 

 «Проблеми відмежування наглядової функції від інших функцій держави». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Поняття політичної функції Української держави. 

 Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах 

політичних та економічних перетворень. 

 Форми здійснення політичної функції Української держави. 

 Перспективи розвитку функцій держави у сфері місцевого 

самоврядування. 

 Загальнотеоретична характеристика функцій держави. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Об’єктивно необхідні, взаємопов’язані напрями та види діяльності, 

спрямовані на реалізацію завдань, досягнення відповідної мети в конкретних 

формах за допомогою спеціальних методів, які виражають сутність, 

соціальне призначення держави, роль та місце її в суспільстві на певному етапі 

розвитку – це: 

а) функції органів державної влади; 

б) функції держави; 

в) завдання держави; 

г) методи державного управління; 

д) функції державного управління. 
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2.До загальновизнаних ознак функцій держави належить: 

а) об’єктивна обумовленість функцій держави; дуалістична природа функцій 

держави (поєднання стійкості та динамізму); 

б) конституційно регламентований, загальний, основний, предметний 

(об’єктний) характер функцій держави; 

в) загальний, предметний, об’єктивно необхідний, постійний та стійкий 

характер; 

г) спрямованість на виконання завдань і досягнення цілей, які формуються 

на кожному конкретному історичному етапі розвитку суспільства; 

д) казуальний, предметний, об’єктивно необхідний, постійний та стійкий 

характер. 

 

3. Пов’язані між собою напрями та види державної діяльності, що у своїй 

сукупності складають певну цілісність – це: 

а) державна влада; 

б) система функцій держави; 

в) функції держави; 

г) напрями діяльності держави; 

д) законодавча компетенція. 

 

4.Співвідношення понять «функції держави» та «функції державних 

органів» полягає в наступному: 

а) поняття «функції держави» є більш вузьким за змістом, ніж «функції 

державних органів»; 

б) «функції державних органів» є меншими за обсягами та більш 

предметними за змістом порівняно із «функціями держави»; 

в) поняття «функції держави» та «функції державних органів» є різними за 

змістом та не перебувають у взаємозв’язку; 

г) «функції держави» є різновидом «функцій державних органів»; 

д) поняття «функції держави» та «функції державних органів» є тотожними. 

 

5.Функції державного управління – це: 

а) сукупність об’єктивно необхідних, нормативно визначених, конкретних 

напрямів та видів діяльності держави в економічній сфері з правової 

регламентації економічних процесів; 

б) основні напрями забезпечення охорони конституційного ладу, прав і 

свобод громадянина; 

в) складові змісту управлінської діяльності, що характеризуються певною 

самостійністю, однорідністю, складністю та стабільністю владно-організуючого 

впливу суб’єкту управління, спрямованого на забезпечення життєво значущих 

потреб об’єкта управління; 

г) основні напрями впливу на суспільні відносини, метою яких є підвищення 

соціально-політичної активності громадян в управлінні суспільством і державою; 

д) основні напрями діяльності голови держави, обумовлені його місцем і 

участю в системі органів державної влади. 
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6.Структурним елементом функцій держави не є: 

а) основні методи, форми, способи, принципи і засоби реалізації функцій; 

б) мета, на досягнення якої спрямовано державний вплив; 

в) сутність та соціальне призначення держави; 

г) напрям державної діяльності; 

д) взаємозв’язки між практичною діяльністю держави та цілями, на які 

спрямована функція держави. 

 

7. За часом дії функції держави класифікують на: 

а) тимчасові та постійні; 

б) зовнішні та внутрішні; 

в) об’єктні та організаційні; 

г) законодавчі та виконавчі; 

д) економічні та політичні. 

 

8.Сутність загальносоціальних функцій держави полягає в: 

а) участі в урегулюванні міжнародних і міждержавних конфліктів, боротьбі з 

міжнародними злочинами; 

б) діяльності, що спрямована на вирішення основних економічних, 

соціальних, політичних та інших завдань, що постають перед суспільством 

протягом тривалого часу; 

в) задоволенні інтересів класу або соціальної групи, яка панує в суспільстві; 

г) забезпеченні розвитку демократичних інститутів держави; 

д) забезпеченні соціальних інтересів населення. 

 

9.За об’єктами (сферами) діяльності держави розрізняють: 

а) територіальну, соціальну, культурну, оборонну, інформаційну функції та 

ін.; 

б) соціальну, виконавчу, оборонну, гуманітарну функції, функцію 

прогнозування та ін.; 

в) тимчасову, соціальну, культурну, оборонну, гуманітарну функцію та ін.; 

г) економічну, соціальну, культурну, оборонну, гуманітарну функції та ін.; 

д) інформаційну, соціальну, культурну, оборонну, судову функції та ін. 

 

10.До внутрішніх функцій Української держави належать: 

а) оборонна, зовнішньополітична, екологічна, зовнішньокультурна; 

б) зовнішньополітична, зовнішньоекономічна, екологічна, гуманітарна; 

в) оборонна, політична, економічна, екологічна, гуманітарна; 

г) оборонна, соціальна, економічна, екологічна; 

д) політична, економічна, культурна, екологічна, соціальна. 
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11.Нормативно визначені напрями та види діяльності держави з 

регулювання сфери політичних відносин, вироблення й реалізації внутрішньої і 

зовнішньої політики, створення умов та інститутів для розвитку народовладдя 

й політичної стабільності, а також забезпечення національної безпеки – це: 

а) оборонна функція держави; 

б) дипломатична функція держави; 

в) інформаційна функція держави; 

г) соціальна функція держави; 

д) політична функція держави. 

 

12.Правовою основою політичної функції Української держави є: 

а) цивільне, господарське та адміністративне право; 

б) конституційне, цивільне та бюджетне право; 

в) кримінальне, адміністративне та цивільне право; 

г) конституційне, адміністративне та кримінальне право; 

д) конституційне, бюджетне та цивільне право. 

 

13.Економічна функція Української держави – це: 

а) план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для 

забезпечення спільних інтересів у суспільстві; 

б) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, 

взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи; 

в) сукупність методів, спрямованих на захист національних економічних 

інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз; 

г) сукупність програм реформування економіки країни, а також забезпечення 

ринкової економіки; 

д) конкретні напрями діяльності держави в економічній сфері з правової 

регламентації економічних процесів, а також реалізації соціально-економічних 

проектів і програм забезпечення економічної безпеки. 

 

14.Функція держави, яка спрямована на створення правових, економічних, 

матеріальних, фінансових, соціальних та інших засад розвитку та забезпечення 

оптимального рівня функціонування духовно-культурних галузей суспільства – 

це: 

а) політична функція; 

б) економічна функція; 

в) екологічна функція; 

г) соціально-культурна функція; 

д) культурна функція. 
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15.У ч. 3 ст. 13 чинної Конституції України закріплена: 

а) політична функція Української держави; 

б) соціально-економічна функція Української держави; 

в) екологічна функція Української держави; 

г) соціальна функція Української держави; 

д) культурна функція Української держави. 

 

16.Соціальна функція держави спрямована на: 

а) забезпечення екологічного благополуччя та екологічної безпеки громадян; 

б) формування та поповнення державної скарбниці за рахунок усіх видів 

податків, фінансових зборів, мита і нарахувань; 

в) створення нормальних умов життя людини, її вільного розвитку та рівних 

можливостей для усіх громадян у досягненні суспільного добробуту; 

г) забезпечення народовладдя, формування органів публічної влади, 

розвитку демократичних інститутів;  

д) забезпечення політичної стабільності, врегулювання політичних 

конфліктів. 

 

17.Екологічною функцією Української держави є:  

а) нормативно регламентовані напрями із забезпечення й гарантування 

гідних умов існування, створення рівних і справедливих можливостей для 

розвитку кожної людини; 

б) комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс у державі і 

в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, 

технологічно і політично готове суспільство; 

в) комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних 

безперервних, довгострокових спостережень, оцінки і прогнозу змін стану 

природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення 

рекомендацій з їх усунення або ослаблення. 

г) управління природними системами і керування природокористувачами 

(управління охороною навколишнього природного середовища та 

раціоналізацією використання природних ресурсів); 

д) нормативно регламентовані напрями та види діяльності держави, що 

спрямовані на забезпечення екологічного добробуту громадян і екологічної 

безпеки країни, основним змістом яких є державне управління і координація 

діяльності в галузі охорони довкілля. 

 

18.Головною умовою подальшого розвитку України в екологічній сфері є: 

а) ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи; 

б) визначення умов використання природних ресурсів; 

в) удосконалення спеціальних органів, що здійснюють екологічний 

контроль; 

г) екологізація суспільного виробництва; 

д) запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та промислової 

діяльності. 
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19.Відповідно до сфер зовнішньої діяльності держави, зовнішні функції 

Української держави класифікують на: 

а) оборонну, зовнішньополітичну, екологічну, зовнішньокультурну; 

б) зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну, екологічну, 

зовнішньокультурну; 

в) оборонну, політичну, зовнішньоекономічну, екологічну, гуманітарну; 

г) оборонну, екологічну, зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну, 

зовнішньокультурну; 

д) політичну, економічну, культурну, екологічну, соціальну. 

 

20.Функція, яка здійснює державну діяльність у сфері міжнародних 

відносин, у встановленні і підтриманні міждержавних зв’язків – це: 

а) ідеологічна функція; 

б) інформаційна функція; 

в) політична функція; 

г) економічна функція; 

д) дипломатична функція. 

 

21.Функція, яка полягає у формуванні та забезпеченні системи політичних, 

економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, 

правових, організаційних заходів держави у підготовці до збройного захисту 

цілісності і недоторканності власної території– це: 

а) охоронна функція; 

б) оборонна функція; 

в) правоохоронна функція; 

г) зовнішньополітична функція; 

д) контрольно-наглядова функція. 

 

22.Загальним, головним, стратегічним напрямом діяльності держави є: 

а) мета держави; 

б) функція держави; 

в) сутність держави; 

г) компетенція держави; 

д) завданням держави. 

 

23.Напрями діяльності держави, які вирішуються в межах здійснення 

окремих функцій держави, є їх основою і відповідають порівняно нетривалим 

етапам у розвитку держави – це: 

а) ціль держави; 

б) мета держави; 

в) сутність держави; 

г) завдання держави; 

д) ознаки держави. 

 



72 

 

24.Компетенція держави – це: 

а) упорядкована на засадах права система всіх політичних явищ, що 

функціонують і взаємодіють у суспільстві з метою завоювання, утримання або 

участі у політичній владі; 

б) форма діяльності компетентних органів держави зі встановлення, зміни 

або скасування правових норм; 

в) встановлена нормами Конституції та законами України сукупність прав, 

обов’язків та предметів відання територіальної громади, органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування, які забезпечують виконання їх функцій; 

г) сукупність прав та обов’язків у галузі суспільної діяльності, яка свідомо та 

добровільно бере на себе держава в особі своїх органів та організацій; 

д) найважливіший метод регулювання державою суспільних відносин, який 

полягає у виданні органами державної влади законів та інших нормативно-

правових актів. 

 

25.Компетенція держави відповідає її функціям, але не повністю співпадає з 

ними тому, що: 

а) компетенція держави не є похідною від функцій та не зумовлюється ними; 

б) має суб’єктивний і, порівняно з функціями, мінливий характер; 

в) компетенція держави функціонує виключно у сферах суспільного життя; 

г) пов’язана зі створенням, зміною і скасуванням правових норм; 

д) функції держави є тільки теоретичним аспектом у цьому питанні, а сама 

компетенція – практичною.  

 

26.За способом діяльності держави виділяють: 

а) законодавчу, виконавчу та парламентську функції; 

б) законодавчу, виконавчу та судову функції; 

в) законодавчу, виконавчу та урядову функції; 

г) адміністративну, виконавчу та парламентську функції; 

д) президентську, виконавчу та парламентську функції. 

 

27. Методами реалізації державних функцій є: 

а) переконання, виховання, погроза; 

б) переконання, стимулювання, примус; 

в) переконання, виховання, примус; 

г) переконання, стимулювання, погроза; 

д) примус, контроль, виховання. 

 

28.Зовнішнім виразом практичної діяльності держави щодо здійснення її 

функцій у конкретних умовах є: 

а) метод реалізації функцій держави; 

б) напрям реалізації функцій держави; 

в) засіб реалізації функцій держави; 

г) форма реалізації функцій держави; 

д) спосіб реалізації функцій держави. 
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29.Основними правовими формами здійснення функцій держави є: 

а) правотворча, правозастосовна; 

б) організаційна, правоохоронна; 

в) правозастосовна, установча; 

г) договірна, заохочувальна; 

д) внутрішня, зовнішня. 

 

30.Нормативно регламентована діяльність уповноважених суб’єктів, 

спрямована на створення, зміну або скасування правових норм – це: 

а) правова форма реалізації функцій держави; 

б) правовиконавча форма реалізації функцій держави; 

в) правотворча форма реалізації функцій держави; 

г) договірна форма реалізації функцій держави; 

д) правозастосовна форма реалізації функцій держави. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Методи здійснення функцій держави. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Правові методи  Засоби, способи і прийоми, що одержали 
закріплення у відповідних нормативно-
правових актах (метод організації і 
перевірки виконання, інформаційного 
забезпечення, підбору і розміщення кадрів 
та ін.) 

2 Організаційні 
методи 

 Роз'яснення доцільності і необхідності 
певної діяльності або дій через засоби 
масової інформації та іншими шляхами. 

3 Організаційно-
правові методи 

 Стимулювання діяльності громадян шляхом 
наділення суб'єктивними правами, пільгами 
тощо. 

4 Переконання  Засоби, способи і прийоми, за допомогою 
яких здійснюються відповідні форми 
організаційної діяльності держави. Вони 
можуть бути загальними і конкретними. 

5 Заохочення  Засоби, способи і прийоми, за допомогою 
яких здійснюється нормотворча, 
правоохоронна, правозастосовна, установча, 
контрольно-наглядова, інтерпретаційно-
правова форми діяльності держави. 

6 Переконання  Законне обмеження свободи вибору 
поведінки шляхом силового тиску. 

7 Безпосереднє 
управління 

 При наданні свободи вибору дій 
орієнтування громадян на бажаний варіант 
поведінки. 

8 Легалізований 
примус 

 Оповіщення про рішення, прийняті 
державою, з метою формування суспільної 
думки. 

9 Рекомендації  Здійснення виконавчо-розпорядчої 
діяльності державних органів відповідно до 
їх компетенції. 

10 Інформування  Роз'яснення доцільності і необхідності 
певної діяльності або дій через засоби 
масової інформації та іншими шляхами. 
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Практичне завдання №2 
Заповнити таблицю. Форми здійснення функцій держави. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Правова  Діяльність, що полягає у виконанні юридично 
значимих дій, спрямованих на охорону 
суспільних відносин, урегульованих правом, 
на захист індивіда від правопорушень і 
притягненні винних до відповідальності. 

2 Організаційна  Діяльність компетентних органів і посадових 
осіб, що полягає у виконанні юридично 
значимих дій по офіційному встановленню, 
санкціонуванню, зміні, скасуванню норм 
права, яка завершується оприлюдненням 
нормативно-правових актів та інших джерел 
(форм) права (нормативно-правових 
договорів, правових прецедентів та ін.), а 
також по їх систематизації. 

3 Правотворча  Управлінська діяльність, що позбавлена 
юридичної оболонки: не вимагає суворого 
юридичного оформлення, не пов'язана з ви-
конанням юридично значимих дій, які 
спричиняють за собою правові наслідки. 

4 Правозасто 

совна 

 Діяльність компетентних органів і посадових 
осіб, що полягає у виконанні юридично 
значимих дій по офіційному тлумаченню 
(інтерпретації) правових норм, яка 
завершується прийняттям актів тлумачення 
(інтерпретаційних актів). 

5 Правоохоронна  Управлінська діяльність держави, що полягає 
у здійсненні юридично значимих дій по 
виконанню державних функцій у порядку, 
визначеному законом, і має правові наслідки. 

6 Інтерпретаційно

-правова 

 Діяльність компетентних органів і посадових 
осіб, що полягає у виконанні юридично 
значимих дій по розгляду і вирішенню 
індивідуальних юридичних справ, які 
завершуються прийняттям правозастосовного 
акта. 

7 Установча  Розробка наукових рекомендацій; підготовка 
проектів документів; підбір і розміщення 
кадрів та інша поточна робота із забезпечення 
діяльності органів держави. 

8 Контрольно-

наглядова 

 Організація бухгалтерського обліку, 
статистики, постачання та інша оперативно-
технічна і господарська робота. 

9 Організаційно-

регламентуюча 

 Діяльність, що полягає у виконанні юридично 
значимих дій по формуванню, перетворенню 
або скасуванню органів держави, їх 
структурних підрозділів, посадових осіб. 

10 Організаційно-

господарська 

 Діяльність, що полягає у виконанні 
юридично значимих дій по спостереженню 
(перевірці) за дотриманням підконтрольними 
суб'єктами правових норм і припиненню 
правопорушень певними організаційно-
правовими засобами. 
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11 Організаційно-

контролююча 

 Організація інформування про нормативні 
акти, їх роз'яснення, формування суспільної 
думки та проведення іншої 
пропагандистської роботи. 

12 Організаційно-

ідеологічна 

(інформаційна) 

 Організація недержавного контролю в різних 
сферах суспільних відносин як об'єктах 
діяльності держави. 

 

VІІ. Словникова робота: 

функції держави, класифікація функцій держави, економічна функція держави, 

соціальна функція держави, політична функція держави, екологічна функція 

держави, культурна функція держави, інформаційна функція держави, 

правоохоронна функція держави, правозахисна функція держави, функція 

співробітництва та інтеграції з сучасними державами, функція забезпечення 

миру та підтримка світового правопорядку, функція оборони. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 
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ТЕМА 5. МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Поняття, ознаки та елементи механізму держави.Принципи механізму 

держави: поняття, види, нормативно-правова регламентація. 

 Органи держави як основний елемент механізму держави: поняття, ознаки, 

класифікація. 

 Поділ влади як принцип організації і діяльності державного апарату. 

Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої, судової влади 

та їх функції. 

 Механізм держави в системі сучасних теоретико-правових досліджень. 

 Проблеми розвитку державної служби. 

 

II. Скласти схеми: 

 Структура механізму держави. 

 Державний апарат: поняття та структура. 

 Органи законодавчої, виконавчої, судової влади та їх функції. 

 Ознаки органу держави. 

 Державна служба та її види. 

 Проблемні питання встановлення взаємозв’язку понять «публічний 

службовець», «державний службовець» і «військовослужбовець». 

 Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем’єр-міністром в 

Україні. 

 Співвідношення понять виконавчої влади і державного управління. 

 Взаємозв’язок понять «судова влада», «правосуддя» і «судочинство у 

контексті сучасного реформування». 
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III. Тематика рефератів: 

 «Парламент в системі органів державної влади: українська модель і 

світовий досвід». 

 «Державна служба: питання теорії і практики». 

 «Механізм Української держави в умовах сучасних глобалізаційних та 

інтеграційних процесів». 

 «Органи держави як основний елемент механізму держави». 

 «Структурованість як невід’ємний атрибут механізму Української 

держави». 

 «Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки». 

 «Принцип поділу влади : сучасні інтерпретації». 

 «Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами 

Конституції України». 

 «Актуальні проблеми функціонування судової системи України». 

 «Загальна характеристика змісту компетенції органів виконавчої влади». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Прокуратура в механізмі Української держави. 

 Принципи організації та функціонування механізму Української держави. 

 Державний службовець в Україні: теоретико-правовий аспект. 

 Загальнотеоретичні проблеми механізму держави в умовах формування 

правової держави. 

 Теоретичні засади поділу влади в Україні. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. У дореволюційний період механізм держави був предметом дослідження 

таких науковців, як: 

а) М. Алексєєва, П. Сорокіна, Л. Тихомирова; 

б) С. Алексєєва, П. Сорокіна, Ю. Битяка; 

в) А. Зайця, В. Котка, Л. Тихомирова; 

г) А. Колодія, В. Котка, В. Власова; 

д) І. Левіна, В. Лазарєва, А. Зайця. 

 

2. Поняття «механізм держави» вперше було введено до арсеналу теорії 

держави і права в: 

а) 60-х роках ХХ ст.; 

б) 70-х роках ХХ ст.; 

в) 80-х роках ХХ ст.; 

г) 90-х роках ХХ ст.; 

д) на початку ХХІ ст. 
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3. Науковцем, який вперше включив поняття «механізм держави» до 

арсеналу теорії держави і права є: 

а) М. Цвік; 

б) А. Заєць; 

в) В. Копейчиков; 

г) О. Петришин; 

д) Н. Оніщенко. 

 

4. Механіцизм – це: 

а) обґрунтування руху та взаємодії досліджуваних об’єктів, виходячи з 

механічних закономірностей; 

б) внутрішня будова, система чого-небудь; 

в) сукупність рухомих, поєднаних частин, які здійснюють заданий рух під 

дією прикладених сил; 

г) устрій або сукупність станів чи процесів, з яких складається певне явище; 

д) сукупність проміжних станів чи процесів. 

 

5. Нормативно визначена ієрархічна система державних інститутів – 

органів, підприємств, установ та інших структур, зазначених необхідними 

організаційними, матеріально-технічними та фінансовими засобами з метою 

практичної реалізації функцій держави – це: 

а) механізм держави;  

б) апарат держави; 

в) законодавча гілка державної влади;  

г) політична система суспільства;  

д) виконавча гілка влади. 

 

6. Механізм Української держави в широкому розумінні – це: 

а) цілісна ієрархічна система всіх державних організацій, які практично 

здійснюють завдання та функції держави; 

б) складовий елемент апарату держави, який безпосередньо здійснює 

функції держави та наділений владними повноваженнями; 

в) специфічний вид соціальних механізмів, який має особливу, складну 

природу, що обумовлена правовою сутністю самої держави; 

г) система нормативно визначених державних організацій, за 

посередництвом яких держава виконує покладені на неї завдання та реалізує 

функції; 

д) головні напрями і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і 

цілями і такі, що характеризують її сутність і соціальне призначення у 

суспільстві. 
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7. Конституційно-правові засади механізму Української держави – це: 

а) складовий елемент механізму держави, який безпосередньо здійснює 

функції держави та наділений владними повноваженнями; 

б) принципи закріплені в чинному законодавстві України, що визначають 

суть, зміст та порядок функціонування механізму Української держави; 

в) специфічний вид соціальних механізмів, який має особливу, складну 

природу, що обумовлена правовою сутністю самої держави; 

г) цілісна ієрархічна система всіх державних організацій, які практично 

здійснюють завдання та функції держави; 

д) головні напрями і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і 

цілями і такі, що характеризують її сутність і соціальне призначення у 

суспільстві. 

 

8. У науковій літературі ознаки механізму держави умовно поділяють на: 

а) основні та додаткові; 

б) загальні та основні; 

в) спеціальні та додаткові; 

г) функціональні та загальні; 

д) функціональні та додаткові. 

 

9. Ознакою механізму держави є: 

а) цілісність та ієрархічність елементів; 

б) відсутність правової регламентації; 

в) відсутність організаційно-матеріальної основи; 

г) невизначеність зв’язків між елементами; 

д) відсутність чітко вираженої структури. 

 

10. Ознакою механізму держави не є: 

а) відсутність правової регламентації; 

б) єдність завдань, цілей і принципів організації та функціонування; 

в) цілісність та ієрархічність елементів; 

г) системність та структурованість; 

в) стабільність і динаміка. 

 

11. Структурними елементами механізму держави є: 

а) державний апарат, державні установи та підприємства; 

б) прокуратура, міліція та судові органи; 

в) навчальні заклади та державні адміністрації; 

г) уряд, парламент та армія; 

д) органи державного управління, судові органи та органи прокуратури. 
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12. Державний апарат – це: 

а) сукупність державних органів, установ, підприємств, організацій, за 

посередництвом яких здійснюються завдання та функції держави;  

б) сукупність державних органів, їх ланок і підрозділів, уповноважених 

безпосередньо здійснювати державну владу та управління, які спираються у своїй 

діяльності на можливість застосування примусу; 

в) група державних службовців, які наділені компетенцією для виконання 

функцій і завдань держави; 

г) сукупність інститутів управління та інших політичних організацій, які 

беруть участь у формуванні і здійснені політичної влади; 

д) група висококваліфікованих державних службовців, які використовують у 

професійній діяльності новітні інноваційні форми і методи управління. 

 

13. В юридичній літературі поняття «механізм держави» та «державний 

апарат» співвідносяться таким чином: 

а) поняття «механізм держави» та «державний апарат» не перебувають у 

зв’язку; 

б) поняття «державний апарат» ширше за поняття «механізм держави»; 

в) поняття «державний апарат» та «механізм держави» є тотожними; 

г) «державний апарат» є різновидом «механізму держави»; 

д) поняття «механізм держави» ширше за поняття «державний апарат». 

 

14. До принципів організації і діяльності державного апарату не належить: 

а) поділ державної влади; 

б) виборність вищих органів державної влади; 

в) прозорість; 

г) динаміка кадрів; 

д) професіоналізм і компетентність. 

 

15. До принципів організації і діяльності державного апарату не належить 

принцип: 

а) національної рівноправності;  

б) розподілу влади;  

в) гуманізму;  

г) поєднання переконання та примусу;  

д) диспозитивності. 

 

16. Первинним структурним елементом державного апарату є: 

а) державна установа; 

б) державне підприємство; 

в) державний орган; 

г) державний комітет; 

д) державний департамент. 
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17. До структури державного апарату не належать: 

а) політичні партії, профспілки; 

б) представницькі органи влади, виконавчі органи, органи правосуддя; 

в) органи державного нагляду і контролю; 

г) місцеві державні адміністрації; 

д) державні відомства. 

 

18. Структурно відокремлена, внутрішньо організована, юридично 

оформлена частина державного апарату, яка є колективом громадян держави, 

має державно-владні повноваження та необхідні правові, матеріально-фінансові 

засоби для реалізації завдань і функцій держави, використовує правові та 

організаційні форми і методи діяльності – це: 

а) державний орган; 

б) державний апарат; 

в) державна установа; 

г) державне підприємство; 

д) механізм держави. 

 

19. Первинною ознакою державного органу є: 

а) наявність державно-владних повноважень; 

б) юридична оформленість; 

в) структурна відокремленість; 

г) колегіальність; 

д) внутрішня організованість. 

 

20. Державні органи за місцем у системі державного апарату 

класифікують на: 

а) первинні та вторинні; 

б) виборні, призначувані та успадковані; 

в) постійні та тимчасові; 

г) загальнодержавні та місцеві; 

д) правотворчі, правозастосовні, правоохоронні та контрольно-наглядові. 

 

21. За способом утворення державні органи класифікують на: 

а) колегіальні та одноособові; 

б) законодавчі, виконавчі та судові; 

в) виборні, призначувані та успадковані; 

г) загальнодержавні та місцеві; 

д) правотворчі, правозастосовні та правоохоронні. 
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22. За територіальною юрисдикцією державні органи класифікують на: 

а) первинні та вторинні; 

б) виборні, призначувані та успадковані; 

в) постійні та тимчасові; 

г) загальнодержавні та місцеві; 

д) правотворчі, правозастосовні та правоохоронні. 

 

23. За функціями і правовими формами діяльності державні органи 

класифікують на: 

а) правотворчі, правозастосовні, правоохоронні та контрольно-наглядові; 

б) загальнодержавні, місцеві та локальні; 

в) первинні та вторинні; 

г) виборні, призначувані та успадковані; 

д) постійні та тимчасові. 

 

24. Залежно від особового складу державні органи класифікують на: 

а) законодавчі, виконавчі та судові; 

б) центральні та місцеві; 

в) одноособові та колегіальні; 

г) первинні та вторинні; 

д) виборні, призначувані та успадковані. 

 

25. Спільною ознакою для всіх різновидів державних організацій, що входять 

до складу механізму держави не є таке положення: 

а) за своєю природою є державними інститутами на відміну від громадських 

або приватних організацій; 

б) за їх посередництвом практично виконуються завдання і функції держави; 

в) утворюються за рішенням уповноважених органів державної влади; 

г) створюються державою з метою забезпечення реалізації соціальних 

інтересів; 

д) їх працівники мають правовий статус державного службовця у широкому 

розумінні, передусім особливі гарантії зайнятості та соціального захисту. 

 

26. В юридичній літературі поняття «державний орган» та «державна 

організація» співвідносяться таким чином: 

а) «державний орган» є різновидом «державної організації»; 

б) «державна організація» є ширшим поняттям за «державний орган»; 

в) «державний орган» є ширшим поняттям за «державна організація»; 

г) поняття «державний орган» та «державна організація» є тотожними; 

д) поняття «державний орган» та «державна організація» є цілком 

самостійними та не перебувають у зв’язку. 
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27. Організація, створена державою для здійснення управлінських, 

соціально-культурних або інших функцій некомерційного характеру – це: 

а) державна установа; 

б) державний орган; 

в) державне підприємство; 

г) державний комітет; 

д) державний департамент. 

 

28. Центральний орган виконавчої влади, на який покладається реалізація 

державної політики у визначеній сфері суспільних відносин – це: 

а) державна установа; 

б) державний орган; 

в) державне підприємство; 

г) державний комітет; 

д) державний департамент. 

 

29. Заснований на державній власності самостійний господарюючий 

статутний суб’єкт, який має права юридичної особи і здійснює виробничу, 

науково-дослідну і комерційну діяльність – це: 

а) державна установа; 

б) державний орган; 

в) державне підприємство; 

г) державний комітет; 

д) державний департамент. 

 

30. Принцип організації і діяльності апарату держави, який 

відображається у чіткому розмежуванні компетенції державних інститутів з 

метою запобігання зосередження владних повноважень – це: 

а) розподіл влад; 

б) демократичний централізм; 

в) децентралізація влади; 

г) демократичний розподіл; 

д) інституційне розмежування. 



89 

 

 

VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Механізм і апарат держави.До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Механізм 

держави 

 Юридично оформлена система всіх державних 
органів, що здійснюють безпосередню практичну 
роботу з управління суспільством, виконання 
завдань і функцій держави. 

2 Апарат держави  Цілісна ієрархічна система державних органів, що 
здійснюють державну владу, а також установ, 
підприємств, за допомогою яких виконуються 
завдання і функції держави. 

3 Допоміжний 
апарат держави 

 Форма діяльності компетентних органів держави зі 
встановлення, зміни або скасування правових 
норм. Ця діяльність охоплює підготовку проектів 
нормативних юридичних актів, їх прийняття та 
видання. 

4 Апарат 

управління 

 Структурні підрозділи правоохоронних органів 
(міліція, розвідка, контррозвідка, митниця й 
установи пенітенціарної системи. 

5 Апарат примусу  Система органів держави, що складається з 
державних службовців, які спеціально займаються 
управлінням. 

6 Орган держави  Орган держави, який не має державно-владних 
повноважень, а лише забезпечує виконання 
державним органом своїх повноважень. 

7 Державні 
підприємства 

 Відносно відособлена частина державної 
структури, що володіє певною автономією. 

8 Державні 

установи 

 Самостійні статутні організації, засновані на 
державній власності, що мають права юридичної 
особи і здійснюють виробничу діяльність на 
засадах госпрозрахунку і самооплати з метою 
створення матеріальних цінностей й одержання 
відповідного доходу. 

9 Інститут 

держави 

 Організації, що здійснюють соціально-культурну, 
наукову, навчально-виховну та іншу невиробничу 
діяльність з метою створення духовних цінностей 
й фінансовані цілком або частково з коштів 
державного бюджету. 

10 Правотворча 

діяльність 

 Частина державного апарату — група осіб або 
одна особа, яка має юридично визначену 
державно-владну компетенцію для виконання 
завдань і функцій держави. 

11 Правозастосовна 

діяльність 

 Форма діяльності компетентних органів держави з 
попередження правопорушень і притягнення 
правопорушників до юридичної відповідальності. 

12 Правоохоронна 

діяльність 

 Форма діяльності компетентних органів держави з 
реалізації правових норм. Ця діяльність охоплює 
організацію і контроль за дотриманням правових 
норм. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Органи державної влади.До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Глава держави  Уряд – Кабінет Міністрів 

2 Вищий 
виконавчий 
орган держави 

 Верховна Рада (парламент), правомочна вирішувати 
будь-які питання державного життя, крім тих, що 
вирішуються виключно всеукраїнським 
референдумом або віднесені згідно з Конституцією 
України до компетенції органів виконавчої чи судової 
влади. 

6 Вищий 
законодавчий 
орган держави 

 Він є гарантом державного суверенітету, 
територіальної цілісності України, додержання її 
Конституції, прав і свобод людини і громадянина. 

4 Конституційний 

Суд 

 Є найвищим судовим органом у системі судів 
загальної юрисдикції. Він очолює загальну судову 
систему і здійснює вищий судовий контроль та нагляд 
за судовою діяльністю всіх загальних судів. 

5 Місцеві суди  Мають межі своїх повноважень, здійснюють 
конституційний нагляд — перевіряють відповідність 
правових актів Конституції. 

6 Верховний Суд  Здійснює правосуддя шляхом розгляду і вирішення 
цивільних, кримінальних, адміністративних справ. 

7 Прокуратура  Постійно діючий орган фінансового контролю, у 
завдання якого входить контроль за своєчасним 
виконанням видаткової частини Державного 
бюджету, витратою бюджетних грошей. 

8 Правоохоронні 

органи 

 Державний правоохоронний орган спеціального 
призначення. Його завдання — захист незалежності 
України, її конституційного ладу, територіальної 
цілісності та обороноздатності від розвідувально-
підривної діяльності служб іноземних держав. 

9 Служба безпеки 

України 

 Спеціальний орган державного управління, наділений 
правоохоронними і контрольно-наглядовими 
функціями. 

10 Рахункова 

палата 

 Органи прокуратури, внутрішніх справ, служби 
безпеки, митні органи, органи охорони державного 
кордону, органи державної податкової служби, 
державної контрольно-ревізійної служби, 
рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, 
що здійснюють иравозастосовні та правоохоронні 
функції. 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Механізм держави та види органів держави: 
 

1 Ознаки 
механізму 
держави 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

2 Структура 
механізму 
держави 

1) 

2) 

3) 
4) 

 

3 Склад 
державного 
апарату 

1) 

2) 

4 Структура 
органу 
держави 

1) 

2) 

5 Ознаки 
державного 
апарату 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

6 Ознаки органу 
держави 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
7 Види органів 

дежави за 
способом 
утворення 

1) виборні; 

2) 

3) 

8 За 
черговістю 
їх утворення 

1) 

2) 

9 За територіаль 
ною сферою 
діяльності 

1) 

2) 

3) 

10 За часом 1) 
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функціону 
вання 
повноважень 

2) 

11 За обсягом 
компетенції 

1) 

2) 

12 За формою 
здійснення 
компетенції 

1) 
2) 

13 За правовими 
формами 
здійснення 
функцій 
держави 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) установчі; 

14 За функціональ 
ним 
призначенням 

1) 

2) 

3) судові; 
 

15 За характром і 
змістом 
діяльності 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) контрольно-наглядові; 

6) 
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Практичне завдання №4 
Заповнити таблицю. Види інститутів держави: 

1 Види інститутів 
держави за 
структурно-
функціональни
м принципом 

1) 
2) 
3) 
4) 

2 За ступенем 

складності 

1) 
2) 

3 За 
пріоритетністю 
положення 

1) 
2) 

4 За принципом 
«поділу влади» 

1) 
2) 
3) 

5 Основні 
принципи 
організації і 
діяльності 
державного 
апарату 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 

VІІ.Словникова робота: 

механізм держави, державний апарат, структура державного апарату, 

державний орган, структура механізму держави, орган держави, інститут 

держави, державні підприємства, державні установи, принципи організації і 

діяльності державного апарату, поділ влади, система «стримувань і 

противаг», парламент, судочинство, правосуддя, орган законодавчої 

влади,орган виконавчої влади, орган судової влади, місцеві державні органи, 

органи місцевого самоврядування,державна служба, державний службовець, 

посада, посадова особа. 
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ТЕМА 6. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 

СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства.Взаємодія 

громадянського суспільства і держави. 

 Поняття, функції та структура політичної системи суспільства. Місце та 

роль держави в політичній системі суспільства. 

 Політичні партії в політичній системі суспільства: правове регулювання 

статусу та діяльності. 

 

II. Скласти схеми: 

 Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства. 

 Поняття та елементи політичної системи суспільства та їх загальна 

характеристика. 

 Ознаки держави, що відрізняють її від громадських об’єднань. 

 Основні функції політичної системи та їх характеристика. 

 Політичні партії як інститут громадянського суспільства. 

 Принципи взаємодії судів загальної юрисдикції з громадськістю. 

 Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Громадянське суспільство та держава: співвідношення та взаємодія». 

 «Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах 

формування громадянського суспільства в Україні: теоретико-правові 

аспекти». 

 «Громадянське суспільство – соціальна основа сучасної демократичної 

правової держави». 

 «Проблемні аспекти організації та діяльності політичних партій в Україні». 
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 «Політична система і демократія в Україні : до проблеми співвідношення». 

 «Правове регулювання статусу політичних партій в Україні». 

 «Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу». 

 «Доступ до публічної інформації як чинник формування громадянського 

суспільства в Україні». 

 «Участь громадськості у здійсненні правосуддя судами загальної 

юрисдикції». 

 «Загальні збори та громадські слухання як інструмент громадського 

контролю на місцевому рівні». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення. 

 Громадська правова свідомість як необхідний елемент побудови 

громадянського суспільства в Україні. 

 Політична система і громадянське суспільство: консенсус інтересів. 

 Питання взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства. 

 Політична система сучасного суспільства: поняття, структура, функції. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Самодостатня система, яка заснована на взаємовідносинах людей в 

процесі реалізації особистих потреб врегульована за допомогою соціальних норм 

– це: 

а) суспільство; 

б) громадянське суспільство; 

в) політична система суспільства; 

г) держава; 

д) політична партія. 

 

2.Поняття «громадянське суспільство» з’явилося вперше у працях: 

а) Дж. Остіна, Т. Гоббса, Дж. Локка; 

б) Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка; 

в) І. Канта, Гегеля, Г. Гроція; 

г) Г. Спенсера, Т. Гоббса, М. Радищева; 

д) Є. Дюрінга, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінози. 
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3. Поняття «громадянське суспільство» одержало фундаментальний 

розвиток у працях: 

а) Ж.-Ж. Руссо, Дж. Остіна, Ш. Монтеск’є, Дж. Локка; 

б) Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка; 

в) І. Канта, Г. Гегеля, Ш. Монтеск’є; 

г) Г. Спенсера, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, М. Радищева; 

д) Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегеля. 

 

4.Цілісну концепцію громадянського суспільства як відносно відокремленого 

від держави явища, що має власний зміст і структуру вперше визначив: 

а) К. Маркс; 

б) Г. Гегель; 

в) Аристотель; 

г) Дж. Локк; 

д) Ф. Аквінський. 

 

5.Системою недержавних інститутів, яка забезпечує самоорганізацію та 

розвиток населення є: 

а) політична система; 

б) правова держава; 

в) соціальна держава; 

г) громадянське суспільство; 

д) демократичний режим. 

 

6.До ознак громадянського суспільства не належить: 

а) добровільне формування інститутів – громадських об’єднань; 

б) задоволення матеріальних і духовних потреб та інтересів людини та її 

добровільних об’єднань шляхом громадської співпраці; 

в) здійснення суспільної діяльності за принципом «дозволено тільки те, що 

прямо вказано в законі»; 

г) здатність протистояти сваволі держави; 

д) самоорганізація і структурування населення в народ. 

 

7. Найвищою соціальною цінністю у громадянському суспільстві є: 

а) соціальний добробут; 

б) законність та правопорядок; 

в) право на вільне волевиявлення та громадянську позицію; 

г) права, свободи, честь та гідність людини; 

д) народ. 
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8. Взаємодія між громадянським суспільством та державною владою за 

умов демократії відбувається таким чином: 

а) державна влада управляє громадянським суспільством; 

б) громадянське суспільство здійснює державну владу; 

в) державна влада рівнозначна громадянському суспільству; 

г) державна влада підпорядковує свою діяльність служінню громадянському 

суспільству; 

д) в громадянському суспільстві може існувати лише державна влада. 

 

9. Поняття, з яким найбільш повно співвідноситься поняття «громадянське 

суспільство» – це: 

а) «держава»; 

б) «органи державної влади»; 

в) «правова держава»; 

г) «державність»; 

д) «суспільство». 

 

10. Суспільство демократичного типу, що характеризується плюралізмом в 

економіці, політиці, культурі та розвиненими соціальними структурами – це: 

а) відкрите суспільство; 

б) громадянське суспільство; 

в) демократичне суспільство; 

г) плюралістичне суспільство; 

д) правове суспільство. 

 

11. Вперше поняття «відкрите суспільство» запропонував: 

а) А. Бергсон; 

б) К. Поппер; 

в) Дж. Сорос; 

г) К. Маркс; 

д) І. Кант. 

 

12. Сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних політичних інституцій, 

які здійснюють владу в суспільстві, регулюють політичні відносини, політичну 

діяльність, забезпечують стабільність і порядок відповідно до досягнутого 

рівня політичної культури – це: 

а) демократія;  

б) держава;  

в) політична система суспільства; 

г) народний суверенітет;  

д) політична система держави. 
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13. Політичну систему суспільства складають: 

а) держава, громадські об’єднання, політичні партії, профспілки, засоби 

масової інформації;  

б) державні органи законодавчої, виконавчої, судової влади;  

в) держава, органи державної влади, державні установи та підприємства, 

громадські організації; 

г) держава, органи державної влади, державні установи та підприємства, 

політичні партії;  

д) держава, політичні партії, засоби масової інформації. 

 

14. Політична система в інституціональному аспекті – це: 

а) держава як інститут управління та інші політичні організації, які беруть 

участь у формуванні та здійсненні політичної влади; 

б) порядок (спосіб) організації і здійснення державної влади, які виражають 

її сутність; 

в) організація політичної влади, що існує на певній соціальній базі; 

г) форма держави, яка заснована на здійсненні народовладдя шляхом 

забезпечення широких прав і свобод громадян; 

д) сукупність політичних партій, що функціонують на певній території. 

 

15. Первинним суб’єктом політики є: 

а) держава; 

б) особа; 

в) суспільство; 

г) політична партія; 

д) громадянське суспільство. 

 

16. Центральним елементом політичної системи є: 

а) профспілка;  

б) держава;  

в) політична партія;  

г) громадське об’єднання;  

д) громадянин.  

 

17. Структурними елементами політичної системи суспільства є: 

а) політичний, нормативний, правовий, функціональний та комунікативний 

елементи; 

б) громадський, нормативний, ідеологічний, функціональний та 

комунікативний елементи; 

в) суб’єктний, нормативний, ідеологічний, функціональний та 

комунікативний елементи; 

г) правовий, ідеологічний, функціональний та комунікативний елементи; 

д) методологічний, правовий, ідеологічний, самоврядний та комунікативний 

елементи. 
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18.Основним структурним елементом політичної системи суспільства не є: 

а) держава; 

б) політичні партії; 

в) політична свідомість та політична культура; 

г) комерційні організації; 

д) засоби масової інформації. 

 

19. Інтеграційними зв’язками між всіма елементами політичної системи 

суспільства, а також між партіями, суспільством і державою, між політичною 

та іншою системами є: 

а) суб’єктний елемент політичної системи суспільства; 

б) нормативний елемент політичної системи суспільства; 

в) ідеологічний елемент політичної системи суспільства; 

г) функціональний елемент політичної системи суспільства; 

д) комунікативний елемент політичної системи суспільства. 

 

20. Системою політичних і правових норм і принципів, що регулюють 

відносини між суб’єктами політичної системи є: 

а) суб’єктний елемент політичної системи суспільства; 

б) нормативний елемент політичної системи суспільства; 

в) ідеологічний елемент політичної системи суспільства; 

г) функціональний елемент політичної системи суспільства; 

д) комунікативний елемент політичної системи суспільства. 

 

21. Ознакою, спільною для всіх інститутів політичної системи суспільства 

є: 

а) участь в розподілі матеріальних благ; 

б) участь в формуванні та здійсненні політичної влади; 

в) участь у відправленні правосуддя; 

г) наявність статутів, програм; 

д) сплата членських внесків. 

 

22. Функцією політичної системи суспільства не є: 

а) формування цілей та завдань суспільства; 

б) розробка програм життєдіяльності суспільства згідно з інтересами 

керівних верств; 

в) мобілізація ресурсів суспільства відповідно до певних інтересів; 

г) забезпечення функціонування та розвитку демократичних процесів; 

д) забезпечення цілісного управлінського впливу на суспільні процеси. 
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23. За ступенем інституалізації політичну владу класифікують на: 

а) економічну, політичну, соціальну та духовно-інформаційну; 

б) неурядову, республіканську, обласну, міську, сільську та муніципальну; 

в) одноособову, олігархічну та полігархічну; 

г) законну й незаконну, легальну та нелегальну; 

д) легітимну та нелегітимну. 

 

24. Морально-психологічним сприйняттям влади громадянами, визнанням її 

права здійснювати управління соціальними процесами є: 

а) легітимність влади; 

б) правомірність влади; 

в) легальність влади; 

г) допустимість влади; 

д) законність влади 

 

25. За ступенем визнання влади суспільством політичну владу класифікують 

на: 

а) неурядову, республіканську, обласну, міську, сільську, муніципальну; 

б) одноособову, олігархічну, полігархічну; 

в) законодавчу, виконавчу, судову; 

г) легітимну, нелегітимну; 

д) законну й незаконну, легальну та нелегальну. 

 

26. За сферами суспільного життя владу класифікують на: 

а) легітимну, нелегітимну; 

б) законодавчу, виконавчу, судову; 

в) неурядову, республіканську, обласну, міську, сільську, муніципальну; 

г) економічну, політичну, соціальну, духовно-інформаційну; 

д) одноособову, олігархічну, полігархічну. 

 

27. Спільнота мешканців, жителів населених пунктів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста, районів у 

містах, що наділені правом самостійно вирішувати питання місцевого значення 

в межах Конституції і законів України – це: 

а) політична партія; 

б) громадська організація; 

в) територіальна громада; 

г) громадянське суспільство; 

д) профспілка. 
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28. Інститутами громадянського суспільства, що створюються з метою 

здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав 

та інтересів членів трудового колективу є: 

а) профспілки; 

б) релігійні організації; 

в) місіонерські товариства; 

г) політичні партії; 

д) спортивні організації. 

 

29. Державу від будь-яких політичних організацій суспільства відрізняють: 

а) взаємодія з міжнародними організаціями та монополія на засоби масової 

інформації; 

б) правова регламентованість та формальна визначеність; 

в) право на видання нормативно-правових актів; суверенітет та здатність 

застосовувати легальний примус стосовно населення; 

г) право на видання законів; суверенітет, здатність застосовувати легальний 

примус стосовно населення, взаємодія з міжнародними організаціями та 

володіння власністю на основні знаряддя і засобів виробництва; 

д) право на видання законів, суверенітет, виключне право на освоєння 

космічного простору. 

 

30. Система ідеологічних і психологічних елементів, оцінка людиною 

існуючого політичного буття і вибір варіанту поведінки відповідно до 

індивідуальних та суспільних інтересів – це: 

а) політична свідомість; 

б) політична ідеологія; 

в) політичний режим; 

г) політична партія; 

д)політичний процес. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Держава в політичній системі суспільства. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Суспільство  Упорядкована на засадах права система всіх 
політичних явищ, що функціонують і 
взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з 
метою завоювання, утримання або участі в 
політичній владі; це механізм організації і 
функціонування політичної влади. 

2 Політична 
система 
суспільства 

 Система взаємодії людей, які пов'язані між 
собою інтересами у сфері виробництва, обміну, 
споживання життєвих благ і встановлюють 
межі поведінки у спільних інтересах за допо-
могою соціальних норм (у тому числі — 
юридичних) 

3 Об'єднання 
громадян 

 Це добровільне (на основі договору) 
об'єднання людей з метою виконання якої-
небудь соціально корисної діяльності, воля 
якого визначається груповими інтересами 
індивідів, що входять до його складу, і яке 
організаційно й у майновому відношенні діє 
ззовні як єдине ціле від свого імені. 

4 Політичні 
партії 

 Добровільне об'єднання людей, створене ними 
для досягнення особистих і громадських цілей, 
що діє на засадах самоорганізації, 
самоврядування, самооплати (спілки, 
товариства, групи, об'єднання, не засновані 
урядом або міждержавною угодою). 

5 Громадська 
організація 

 Добровільне об'єднання людей, які виражають 
волю певних соціальних груп, що прагнуть 
домогтися й утримати державну владу, 
впливають на політику держави відповідно до 
програми і статуту своєї діяльності. 

6 Корпорація  Добровільне громадське формування людей, 
створене на основі спільності інтересів для 
реалізації своїх прав і свобод. 

7 Політична 
культура 

 Відносини між соціальними групами, націями і 
народностями, між політичними інститутами, 
між державою і громадянами з приводу влади у 
зв'язку з виробленням і здійсненням політики. 

8 Політичні 
відносини 

 Передбачає придбання й нагромадження 
суб'єктами політичної системи спеціальних 
знань і досвіду в політичній сфері діяльності, 
сприйняття та засвоєння системи політичних 
цінностей, вироблення визначеного зразка 
поведінки. 

9 Політичні 
норми 

 Включає в себе ідеї, теорії, погляди, уявлення, 
почуття, традиції, що є відображенням 
політики і політичних відносин. Зміст 
виявляється у формі політичної діяльності, 
зокрема діяльності політичних інститутів, 
класів, партій, масових організацій, рухів. 
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10 Політична 
свідомість 

 Система норм і принципів, що регулюють від-
носини між суб'єктами політичної системи, а 
також усіх інших нормативних регуляторів — 
моралі, звичаїв та ін. 

 

Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Структура політичної системи: 

1 Елементи політичної 

системи 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

2 Підсистеми 
функціонування 
політичної системи 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3 Громадські 
об'єднання можуть 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4 Громадським 
об'єднанням 
забороняється 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

5 Основними 
функціями 
політичної  
системи є: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6 Держава по 
відношенню до 
комерційних і 
некомерщиних 
корпорацій 
встановлює 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
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VІІ.Словникова робота: 

суспільство, громадянське суспільство, політична система суспільства, 

суб’єкти політики, політичні норми, політичні відносини, політичний процес, 

політичні функції, політичний режим, політична свідомість, політична 

культура, політична влада, політична діяльність, об’єднання громадян, 
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ТЕМА 7. ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Поняття та ознаки демократичної держави.Форми та інститути демократії 

як прояв державної влади.Принципи демократії та її функції. 

 Правова держава: поняття та ознаки. Верховенство права і правова 

держава: питання співвідношення та взаємодії.  

 Демократична, соціальна, правова держава як принцип державного 

ладу.Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні. 

 Процес формування громадянського суспільства в Україні як передумова 

становлення правової держави. 

 

II. Скласти схеми: 

 Поняття та ознаки демократичної держави. 

 Ознаки правової держави та їх загальна характеристика. 

 Риси соціальної держави та їх характеристика. 

 Критерії класифікації та види соціальних держав. 

 Функції, принципи, форми та інститути демократії. 

 Зв’язк права і держави. 

 Проблеми забезпечення демократизму конституційного ладу сучасної 

України. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Верховенство права і правова держава: співвідношення та взаємодія». 

 «Особливості сучасної демократії та її основні цінності». 

 «Безпосередня демократія і представницька демократія: теоретико-

методологічні аспекти». 

 «Соціальна та правова держава: питання співвідношення». 

 «Місце правової держави у соціологічній концепції Богдана 

Кістяківського». 

 «Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм 

безпосередньої демократії». 

 «Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв’язку». 

 «Референдум якінститутбезпосередньоїдемократії». 

http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_4_14/Iarmysh_4_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_4_14/Iarmysh_4_14/


119 

 

 «Правовадержавата правовий прагматизм : проблемні питання». 

 «Демократичні засади правової соціальної держави». 

 «Демократія і проблеми конституційного забезпечення розвитку державної 

влади». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 
 Вплив громадських рухів на формування демократичної держави в період 

суспільно-трансформаційних змін. 

 Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні. 

 Верховенство права: українські реалії та перспективи. 

 Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади 

формування. 

 Народовладдя – основа демократичної, правової, соціальної держави. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1.З грецької «демократія» – це: 

а) народна свідомість; 

б) глас народу; 

в) влада народу; 

г) державна влада; 

д) суспільна держава.  

 

2. Політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в 

державі визнається її народ, а управління державою здійснюється народом, 

безпосередньо, або опосередковано через обраних представників – це: 

а) тоталітаризм; 

б) демократія; 

в) народний суверенітет; 

г) державний суверенітет; 

д) громадянське суспільство. 

 

3. До основних ознак сучасної демократії не належать: 

а) визнання народу вищим джерелом влади, виборність основних органів 

держави; 

б) рівноправність громадян і, насамперед, рівність їхніх виборчих прав;  

в) дотримання прав людини, пріоритет прав людини над правами держави, 

конституційне обмеження влади більшості над меншістю, повага прав меншості 

до власної думки і її вільне вираження;  

г) система розподілу влад, верховенство права; 

д) наявність цензури, культ вождя. 
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4. Види демократії за сферами суспільного життя класифікують на: 

а) пряму, непряму, змішану; 

б) внутрішню, зовнішню; 

в) особисту, правову, політичну; 

г) соціальну, культурну, політичну; 

д) регуляторну, охоронну, контрольну. 

 

5. Поняття, яке характеризує зовнішні прояви демократії – це: 

а) інститут демократії; 

б) принципи демократії; 

в) форма демократії; 

г) функції демократії; 

д) зміст демократії. 

 

6. Співвідношення понять «демократія» і «самоврядування» полягає у 

наступному: 

а) ці поняття тотожні; 

б) ці поняття не пов’язані між собою; 

в) «демократія» є формою здійснення «самоврядування»; 

г) «самоврядування» виступає формою «демократії»; 

д) «демократія» та «самоврядування» є формами реалізації народовладдя. 

 

7. Процедура, засобом якої громадяни пропонують обговорити яке-небудь 

питання, безпосередньо на референдумі, або законодавчими органами – це: 

а) ініціатива; 

б) опитування; 

в) запит; 

г) збори; 

д) консультатив. 

 

8. Форма демократії, яка є найбільш ефективною для здійснення основних 

завдань та функцій правової, демократичної держави – це: 

а) безпосередня форма народовладдя; 

б) консультативні опитування населення; 

в) представницька форма демократії; 

г) поєднання представницької форми здійснення народовладдя з 

безпосередньою; 

д) референдум. 
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9. Легітимні і легальні елементи політичної системи суспільства, які 

безпосередньо створюють демократичний режим у державі через втілення в 

них принципів демократії – це: 

а) форми демократії; 

б) інститути демократії; 

в) вибори; 

г) функції демократії; 

д) демократичні процеси. 

 

10. Основна форма безпосередньої участі громадян в управлінні державою 

шляхом формування вищих представницьких органів, органів місцевого 

самоврядування, їх персонального складу – це: 

а) вибори; 

б) референдум; 

в) ініціатива; 

г) мітинг; 

д) демонстрація. 

 

11. Форма безпосередньої демократії в Україні, що полягає у прийнятті 

громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом 

таємного голосування – це: 

а) вибори; 

б) референдум; 

в) ініціатива; 

г) мітинг; 

д) демонстрація. 

 

12. Предметом референдуму не можуть бути питання: 

а) що мають істотне значення для визначення зовнішньої політики держави; 

б) щодо вдосконалення внутрішньої системи управління; 

в) щодо податків, амністії, бюджету; 

г) щодо зміни території України; 

д) щодо податків, амністії, бюджету, зміни території України. 

 

13. Класифікація референдумів за предметом не передбачає такий вид 

референдумів, як : 

а) законодавчий референдум; 

б) конституційний референдум; 

в) ратифікаційний референдум; 

г) факультативний референдум; 

д) загальний референдум. 
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14. До консультативних інститутів демократії належать: 

а) консультативні референдуми; 

б) голосування під час виборів; 

в) анкетування; 

г) опитування населення; 

д) мітинги. 

15. Депутатські фракції, депутатські коаліції та народні контролери 

належать до: 

а) структурних інститутів демократії; 

б) функціональних інститутів демократії; 

в) консультативних інститутів демократії; 

г) структурно-функціональних інститутів демократії; 

д) процедурно-регламентаційних інститутів демократії. 

 

16. До імперативних інститутів демократії належать: 

а) вибори, референдуми; 

б) профспілки, страйки; 

в) консультативний референдум, мітинги; 

г) право вето, імпічмент; 

д) парламентські сесії та місцеве самоврядування. 

 

17. Функціональними інститутами демократії є: 

а) парламентські сесії; політичні партії, парламентські комітети; 

б) депутатські запити; накази виборців, вибори, громадська думка; 

в) місцеве самоврядування, парламентські сесії; 

г) безпосередні та представницькі інститути демократії; 

д) імперативні та консультативні інститути демократії. 

 

18. Інститути демократії за ступенем складності поділяються на: 

а) структурні, консультативні, структурно-функціональні; 

б) функціональні, імперативні, консультативні; 

в) структурні, функціональні, структурно-функціональні; 

г) імперативні, консультативні, імперативно-консультативні; 

д) структурні, імперативні, імперативно-консультативні. 

 

19. Незаперечні вихідні вимоги, які ставляться до всіх учасників політичної 

діяльності в демократичній державі – це: 

а) принципи демократії; 

б) функції демократії; 

в) ознаки демократії; 

г) елементи демократії; 

д) завдання демократії. 
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20. До основних принципів демократії не належить: 

а) принцип гласності; 

б) принцип політичної свободи;  

в) принцип плюралізму; 

г) принцип прийняття рішень за волею меншості при дотриманні прав та 

інтересів більшості; 

д) принцип рівноправності громадян. 

 

21. Основними принципами демократії є: 

а) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, виборність 

органів державної влади, поділ влади, прийняття рішень в інтересах більшості з 

урахуванням інтересів меншості; 

б) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, гуманізм, 

соціальна рівність громадян, гласність, відсутність плюралізму; 

в) політична свобода, рівноправність громадян, соціальна рівність громадян, 

поділ влади, прийняття рішень в інтересах більшості з урахуванням інтересів 

меншості, толерантність, призначення вищих органів влади; 

г) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, виборність 

органів державної влади, поділ влади, прийняття рішень в інтересах меншості з 

урахуванням інтересів більшості; 

д) політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм, виборність 

органів державної влади, наявність цензури, принцип загального виборчого 

права. 

 

22. Принцип демократії, який полягає в тому, що держава гарантує 

існування різних ідей, думок, ідеологічних підходів, можливість їх вільного 

висловлення, різного тлумачення окремих явищ суспільного життя – це: 

а) принцип політичного плюралізму; 

б) принцип побудови влади в державі на засадах її поділу на різні гілки; 

в) принцип гласності; 

г) принцип конституційного закріплення прав, свобод і обов’язків людини та 

їх реальна гарантованість; 

д) принцип ідеологічного плюралізму. 

 

23. Політичний плюралізм – це: 

а) множинність партій, суспільних об’єднань, політичних програм; 

б) множинність поглядів та ідеологій; 

в) множинність інститутів демократії; 

г) множинність форм демократії; 

д) етнічне багатоманіття суспільства. 
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24. Функції демократії – це: 

а) основні напрями впливу на суспільні відносини, метою яких є підвищення 

соціально-політичної активності громадян в управлінні суспільством і державою; 

б) основні напрями і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і 

цілями і такі, що характеризують її сутність і соціальне призначення у 

суспільстві; 

в) сукупність засобів та способів впливу на суспільні відносини, метою яких 

є підвищення соціально-політичної активності громадян в управлінні 

суспільством і державою; 

г) основні форми взаємодії громадянського суспільства з демократичною 

державою; 

д) основні напрями впливу демократії на розвиток народовладдя в державі. 

 

25. До загальних функцій демократії не належить: 

а) організаційно-політична функція; 

б) регулятивна функція; 

в) установча функція; 

г) охоронна функція; 

д) економічна функція. 

 

26. До загальних функцій демократії не належить: 

а) регулятивно-компромісна функція; 

б) організаційно-політична функція,  

в) правотворча функція; 

г) контрольна функція; 

д) суспільно-стимулююча функція. 

 

27. Організацію політичної влади на демократичних засадах, 

самоорганізацію народу як джерела державної влади, а також встановлення 

зв’язків між суб’єктами демократії передбачає: 

а) установча функція демократії; 

б) організаційно-установча функція демократії; 

в) організаційно-політична функція демократії; 

г) регулятивно-компромісна функція демократії; 

д) стимулююча функція демократії. 
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28. Регулятивно-компромісна функція демократії забезпечує: 

а) діяльність органів держави в межах їх компетенції відповідно до вимог 

нормативно-правових актів; 

б) організацію політичної влади на демократичних засадах; 

в) захист державними органами безпеки честі і гідності кожної людини, 

охорони прав і свобод особи; 

г) плюралізм діяльності суб’єктів демократії в цивільних рамках 

співробітництва і компромісу; 

д) формування органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

демократичним шляхом. 

 

29. Формування органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

демократичним шляхом передбачає: 

а) установча функція демократії; 

б) правотворча функція демократії;  

в) контрольна функція демократії;  

г) суспільно-стимулююча функція демократії;  

д) відсутність державної ідеології. 

 

30. Контрольна функція демократії забезпечує: 

а) захист державними органами безпеки честі і гідності кожної людини, 

охорони прав і свобод особи; 

б) формування органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

демократичним шляхом; 

в) діяльність органів держави в межах їх компетенції відповідно до вимог 

нормативно-правових актів; 

г) плюралізм діяльності суб’єктів демократії в цивільних рамках 

співробітництва і компромісу; 

д) організацію політичної влади на демократичних засадах. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Ознаки, функції і форми демократії: 
 

1 Ознаки демократії 1) 

2) 

3) 
4) 
5) 

2 Основні функції 
демократії 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3 Принципи 

демократії 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

4 Форми демократії 1) 
2) 

5 Види інститутів 
демократи за 
призначенням у 
вирішенні завдань 
політики, влади, 
управління 

1) 

2) 

6 Інститути 
демократії за 
юридичною 
значущістю 
прийнятих рішень 

1) 

2) 

7 Види 
референдумів за 
предметом 
проведення 

1) 

2) 

3) 

8 Референдуми за 
ступенем 
обов'язковості 
проведення 

1) 

2) 

9 Референдуми за 
територією 
проведення 

1) 
2) 

10 Ознаки 

самоврядування 

1) 

2) 
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3) 

4) 

5) 

 

Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Форми та інститути демократії.До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Демократія  Основні напрями її впливу на суспільні 
відносини, метою яких є підвищення 
соціально-політичної активності громадян в 
управлінні суспільством і державою. 

2 Функції 

демократії 

 Політична організація влади народу, при якій 
забезпечується: рівна участь усіх і кожного в 
управлінні державними і суспільними 
справами; виборність основних органів 
держави і законність у функціонуванні всіх 
суб'єктів політичної системи суспільства; 
забезпечення прав і свобод людини і меншості 
відповідно до міжнародних стандартів. 

3 Принципи 
демократії 

 Форма народовладдя, при якій влада 
здійснюється через виявлення волі 
представників народу у виборних органах 
(парламенти, органи місцевого 
самоврядування). 

4 Пряма форма 
демократії 

 Незаперечні вихідні вимоги, які висуваються 
до всіх учасників політичної діяльності, тобто 
до суб'єктів демократії. 

5 Представниць
ка форма 
демократії 

 Це легітимні і легальні елементи політичної 
системи суспільства, які безпосередньо 
створюють демократичний режим у державі 
через втілення в них принципів демократії. 

6 Інститути 
демократії 

 Форма народовладдя, за якої влада 
здійснюється через безпосереднє виявлення 
волі народу або певних соціальних груп — 
народне вето, народна ініціатива, плебісцит та 
ін. 

7 Імперативні 
інститути 
демократії 

 Ці інститути мають дорадче, консультативне 
значення для державних органів, посадових 
осіб, громадян: референдум консультативний; 
всенародне обговорення законопроектів; 
мітинги; анкетування та ін. 

8 Структурні 
інститути 
демократії 

 Ці інститути виділяють за вихідним 
призначенням у вирішенні завдань політики, 
влади, управління: депутатські запити, накази 
виборців, громадська думка тощо. 

9 Функціональні 
інститути 
демократії 

 Ці інститути виділяють за вихідним 
призначенням у вирішенні завдань політики, 
влади, управління: сесії парламентів; 
депутатські комісії; народні контролери тощо. 

10 Консультативн
і інститути 
демократії 

 Ці інститути мають остаточне  
загальнообов'язкове значення для державних 
органів, посадових осіб, громадян: 
референдум конституційний та законодавчий; 
вибори; накази виборців та ін. 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Основні сучасні концепції держави. Докожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте йогопорядковий номер: 

1 Концепція 
правової 
держави 

 З'явилася в сер. XXст. як противага концепції 
держави «нічного сторожа». В її основі — ідеї 
англ. економіста Дж.-М.Кейнса, відповідно до 
якого активне втручання держави в економічне 
життя є панацеєю від соціальних негараздів. 

2 Концепція 
держави 
загального 
благоденства 

 Набула популярності в 50-х pp. XXст. 
(П. Сорокін, Дж.Гелбрейт). Згідно теорії в умовах 
НТР втрачаються розходження між 
капіталістичною і соціалістичною державами, 
відбувається їх зближення шляхом запозичення 
взаємних позитивних рис, створюється «єдине 
постіндустріальне суспільство». 

3 Теорія 
«глобалізації» 

 Теорія сформувалася як антитеза авторитарним 
тенденціям державності в 40-х pp. XIXст.. 
Представники: П. Кропоткін, У. Годвін, 
П.Ж. Прудон, М. Штірнер пропонують або взагалі 
знищити державу як апарат, або мінімізувати її 
функції з можливою наступною ліквідацією. 

4 Концепція 
перехідної 
державності 

 Доктрина, обґрунтовує необхідність 
максимального розширення повноважень 
держави, втручання держави в економічне і 
політичне життя суспільства; докладну 
регламентацію всіх сфер суспільства. 

5 Теорія 
«конвергенції» 

 Ад.Пренс, О.Гірке, Х.Хелер. Згідно цієї теорії 
держава має створювати умови для реалізації 
економічних, соціальних і культурних прав 
людини, гарантувати соціальну справедливість і 
соціальну безпеку особи. 

6 Етатична 
концепція 
держави 

 Держава, у якій діє система юридичних гарантій, 
за допомогою яких забезпечується баланс і 
консенсус законних інтересів особи, суспільства, 
держави, а також ефективна протидія 
протиправним посяганням у сферах публічного і 
приватного права. 

7 Анархістська 
концепція 
держави 

 Державність, що виникає в ході національно-
визвольної боротьби незалежних народів і 
спирається на різнотипні виробничі відносини. 
Надалі — подібні держави мають примкнути до 
певного історичного типу держави. 

8 Концепція 
соціальної 
держави 

 Родоначальник Р. Робертсон. Представники 
стверджують про стирання державних кордонів у 
результаті уніфікації всіх сфер життєдіяльності 
різних суспільств світу. Еталоном є західний світ. 

 

VІІ.Словникова робота: 

соціальна держава, правова держава, конституційна юрисдикція, 

верховенство права, законність, принцип пріоритету права, принцип правової 

захищеності людини і громадянина, принцип єдності права і закону, 

демократія, демократична держава, вибори, референдум, правова політика 

держави. 
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ТЕМА 8. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття права та його ознаки.Сутність та соціальне призначення права. 

 Функції права: поняття та загальна характеристика.Принципи права: 

поняття, види. 
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 Закон, економіка, політика та право: питання співвідношення та взаємодії. 

 Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні. 

 Забезпечення верховенства права як умова функціонування сучасної 

правової держави. 

 

II. Скласти схеми: 

 Функції права та їх загальна характеристика. 

 Ознаки права та їх характеристика. 

 Принципи права: поняття, види. 

 Підходи до розуміння сутності права. 

 Закон, економіка, політика та право: співвідношення та взаємодія. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції». 

 «Поняття ідеологічної функції права і специфіка її реалізації 

удемократичній державі». 

 «Співвідношення правової, економічної та політичної підсистем 

суспільства». 

 «Сутність і зміст права. Роль права у реалізації загальносуспільних 

інтересів». 

 «Природне право: діалектика приватного і публічного». 

 «Сутність принципу верховенства Конституції України». 

 «Поняття безпеки держави як особливого суб’єкта права (юридичний 

аспект)». 

 «Місце і роль доктрини у загальній системі джерел права». 

 «Право на доступ до інформації як елемент правового статусу людини та 

громадянина». 

 «Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння. 

 Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин. 

 Функції права: ціннісний та сутнісний виміри. 

 Співвідношення права й закону. 

 Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні. 
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V. Вирішити тестові завдання: 

1. Право – це: 

а) комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених 

для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають 

унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, 

правосвідомість, законодавство, правові відносини); 

б) заснована на уявленні про справедливість міра свободи і рівності, що 

відображає потреби суспільного розвитку, яка у своїй основі склалася в процесі 

повторюваних суспільних відносин і визнається та охороняється державою;  

в) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює 

найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових 

правил (норм); прийнятий в особливому порядку законодавчим органом або 

безпосередньо народом; 

г) норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко 

позначені дії і не допускають ніяких відхилень від вичерпного переліку прав і 

обов’язків суб’єктів; 

д) сукупність моральних зобов’язань людини перед іншими, відповідно до 

суспільних, групових та індивідуальних інтересів населення країни. 

 

2. Внутрішній зміст права як регулятора суспільних відносин, який 

виражається в єдності загальносоціальних і класових інтересів через формальне 

закріплення міри свободи, рівності та справедливості – це: 

а) принципи права; 

б) норма права; 

в) правовий закон; 

г) правова справедливість; 

д) сутність права.  

 

3. Об’єктивне юридичне право – це: 

а) система загальнообов’язкових норм, що мають формальний вираз, 

встановлюються та гарантуються державою з метою впорядкування суспільних 

відносин; 

б) міра юридично можливої поведінки, що задовольняє інтереси певної 

особи; 

в) сукупність створених державою соціальних норм, що визначають 

об’єктивні обов’язки учасників правовідносин; 

г) загальнообов’язкове, формально-визначене правило поведінки, 

встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке 

офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, 

групових та індивідуальних інтересі населення країни, забезпечується всіма 

заходами державного впливу; 

д) соціально значима поведінка особи свідомо вольового характеру, що 

урегульована нормами права і спричиняє юридичні наслідки. 
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4. Суб’єктивне юридичне право – це: 

а) система загальнообов’язкових норм, що мають формальний вираз, 

встановлюються та гарантуються державою з метою впорядкування суспільних 

відносин; 

б) міра юридично можливої поведінки, що задовольняє інтереси певної 

особи; 

в) сукупність створених державою соціальних норм, що визначають 

об’єктивні обов’язки учасників правовідносин; 

г) загальнообов’язкове, формально-визначене правило поведінки, 

встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке 

офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, 

групових та індивідуальних інтересі населення країни, забезпечується всіма 

заходами державного впливу; 

д) соціально значима поведінка особи свідомо вольового характеру, що 

урегульована нормами права і спричиняє юридичні наслідки. 

 

5. Юридичною властивістю права як об’єктивного юридичного явища не є: 

а) відсутність обов’язковості; 

б) нормативність; 

в) примусовість; 

г) обов’язковість; 

д) формальна визначеність. 

 

6. Здатність права бути метою й засобом задоволення соціально 

справедливих, прогресивних потреб та інтересів суспільства і його членів – це: 

а) функція права; 

б) форма права; 

в) принцип права; 

г) цінність права; 

д) зміст права. 

 

7. Сукупність правових норм, за допомогою яких держава впливає на 

суспільні відносини шляхом прямого безпосереднього правового регулювання – це: 

а) матеріальне право; 

б) публічне право; 

в) регулятивне право; 

г) охоронне право; 

д) процесуальне право. 
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8. Право, визначене законодавством у рамках конкретної правової системи 

– це: 

а) природне право; 

б) позитивне право; 

в) публічне право; 

г) приватне право; 

д) процесуальне право. 

 

9. Права, дані людині від народження, незалежно від формальної 

визначеності та регламентованості – це: 

а) політичні права; 

б) норми об’єктивного права; 

в) суб’єктивні права; 

г) права людини; 

д) природні права. 

 

10. Сучасна природно-правова концепція ґрунтується на ідеях: 

а) рівності всіх перед законом; заперечення взаємозв’язку між державою і 

правом; право – це лише атрибут державної влади; позитивне право 

ототожнюється з природним і повинно відповідати йому; право виникає стихійно 

в результаті діяльності людей, а законодавча влада лише доповнює його; 

б) формальної рівності перед силою закону; заперечення історичної школи 

права; визнання природженого характеру основних прав та свобод людини; 

неприйняття ідей марксизму, етатизму, соціалізму та анархізму; запозичення 

стандартів країн Європи щодо захисту природжених прав людини; 

в) розмежування норми права та норми закону; неприйняття ідеології 

юридичного позитивізму та нормативізму; держава не повинна творити закони; 

право історично передує закону й державі; чистота права досягається складністю 

його внутрішньої будови та самодостатністю природного розвитку; 

г) розмежування права і закону; пріоритету інтересів людини у вирішенні 

питань державного будівництва; заперечення ідеології нормативізму; право 

виникло із самої природи людини та існує незалежно від держави; 

д) формальної рівності перед силою закону; заперечення історичної школи 

права; визнання природженого характеру основних прав та свобод людини; право 

виникає стихійно в результаті діяльності людей, а законодавча влада лише 

доповнює його. 

 

11. Основними сучасними підходами до праворозуміння є: 

а) позитивізм, нормативізм та аналітична юриспруденція; 

б) ідеологічний, нормативістський та соціологічний підходи; 

в) психологічний, соціологічний та матеріалістичний підходи; 

г) легізм, юснатуралізм, соціологічний та психологічний підходи; 

д) позитивізм, нормативізм, легізм та юснатуралізм. 
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12. Ідеологія позитивізму передбачає: 

а) розуміння права як результату правотворчої діяльності держави; 

б) неможливість пізнання сутності права; 

в) заперечення існування природних прав людини; 

г) виникнення права із самої природи людини; 

д) виникнення права з історичного праворозуміння. 

 

13. Право визначається як система гарантованих державою юридичних 

норм, що висловлюють волю економічно пануючого класу відповідно до: 

а) класового підходу до розуміння соціальної сутності права; 

б) загально-соціального підходу до розуміння соціальної сутності права; 

в) психологічного підходу до розуміння соціальної сутності права; 

г) соціологічного підходу до розуміння соціальної сутності права; 

д) позитивістськогопідходу до розуміння соціальної сутності права. 

 

14. Визначення права як загальновизнаного компромісу між різними класами, 

групами та соціальними станами для забезпечення потреб та інтересів як 

громадянського суспільства в цілому, так і окремих його суб’єктів передбачає: 

а) класовий підхід до розуміння соціальної сутності права; 

б) загально-соціальний підхід до розуміння соціальної сутності права; 

в) психологічний підхід до розуміння соціальної сутності права; 

г) соціологічний підхід до розуміння соціальної сутності права; 

д) позитивістськийпідхід до розуміння соціальної сутності права. 

 

15. Соціальне призначення права за позитивістським підходом полягає у:  

а) забезпеченості права державним примусом;  

б) здатності права виступати регулятором суспільних відносин; 

в) захисті індивіда від свавілля з боку держави;  

г) втіленні в праві моральних принципів та уявлень про справедливість; 

д) формальній визначеності права. 

 

16. Захист індивіда від свавілля з боку держави та оцінка позитивного права 

на предмет його відповідності загальнолюдським цінностям є соціальним 

призначенням права у: 

а) природно-правовій теорії праворозуміння;  

б) соціологічній теорії праворозуміння; 

в) марксистській теорії праворозуміння;  

г) позитивістській теорії праворозуміння; 

д) психологічній теорії праворозуміння. 
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17.Значення сучасних підходів до праворозуміння для юридичних наук полягає 

у: 

а) формуванні методології сучасного правознавства; 

б) формуванні правосвідомості суспільства; 

в) забезпеченні розвитку правової системи, системи законодавства та 

плюралізму правової думки; 

г) забезпеченні функціонування механізму правового регулювання; 

д) формуванні понятійного апарату. 

 

18. Формальна визначеність права виражається у:  

а) вольовому характері права, а також втіленні в ньому суспільних, групових 

та індивідуальних інтересів; 

б) сутності права як регулятора суспільних відносин;  

в) тому, що встановлені правила поведінки є загальними та обов’язковими 

для всієї країни; 

г) узгодженні інтересів учасників регульованих відносин; 

д) чіткості, однозначності, стислості формальних правових приписів, 

виражених у законах, указах, постановах тощо. 

 

19. Сукупність уявлень про те, що таке право за своєю суттю та змістом, 

яка мета його існування, яка його соціальна сутність, соціальна цінність та 

соціальне призначення для суспільства – це:  

а) праворозуміння;  

б) правосвідомість; 

в) правова освіта;  

г) правова вихованість; 

д) правова концепція. 

 

20. Прибічником матеріалістичної концепції праворозуміння є: 

а) Дж. Остін; 

б) Г. Гегель; 

в) В. Ленін; 

г) Р. Лівшиць; 

д) В. Шершеневич. 

 

21. За механізмом формування праворозуміння класифікують на:  

а) емпіричне, раціональне та емоційне;  

б) пряме та опосередковане; 

в) дедуктивне, індуктивне та критичне;  

г) основне, спеціальне та додаткове; 

д) суб’єктивне та об’єктивне. 
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22. Праворозуміння, що склалось в суб’єкта підсвідомо, у тому числі на базі 

стереотипів, що були передані суб’єкту праворозуміння його  

середовищем – це:  

а) емоційне праворозуміння;  

б) раціональне праворозуміння; 

в) емпіричне праворозуміння;  

г) дедуктивне праворозуміння; 

д) індуктивне праворозуміння. 

 

23. Результатом цілеспрямованого осмислення правової дійсності є:  

а) емоційне праворозуміння; 

б) раціональне праворозуміння; 

в) емпіричне праворозуміння;  

г) дедуктивне праворозуміння; 

д) індуктивне праворозуміння. 

 

24. Стадією механізму праворозуміння не є:  

а) сприйняття;  

б) інтерпретація; 

в) систематизація;  

г) роз’яснення; 

д) висування відповідних тез та гіпотез. 

 

25. Сучасна класифікація функцій права передбачає їх поділ на: 

а) загально-соціальні, спеціально-соціальні, загальні та юридичні; 

б) загально-соціальні, спеціально-соціальні, галузеві та міжгалузеві; 

в) загально-соціальні та спеціально-соціальні; 

г) галузеві та міжгалузеві; 

д) загальні та спеціальні. 

 

26. Загально-соціальною функцією права не є: 

а) інформаційна функція; 

б) регулятивна функція; 

в) ціннісна функція; 

г) культурно-історична функція; 

д) виховна функція. 

 

27. Спеціально-юридичними функціями права є: 

а) гуманістична та виховна; 

б) організаторсько-управлінська та виховна; 

в) оціночна та комунікативна; 

г) гносеологічна та охоронна; 

д) регулятивна та охоронна. 
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28. Функція права, що полягає у охоронні і захисті прав людства, народу, 

людини – це: 

а) виховна функція; 

б) організаторсько-управлінська функція; 

в) гуманістична функція; 

г) комунікативна функція; 

д) оціночна функція. 

 

29. Загальносоціальна функція права, яка говорить про те, що право 

забезпечує можливості окремих соціальних суб’єктів щодо розв’язання певних 

соціальних проблем, допомагає організувати загальні зусилля людей для 

досягнення загальнолюдського ідеалу – це: 

а) регулятивна функція; 

б) оціночна функція; 

в) регулятивно-динамічна функція; 

г) організаторсько-управлінська функція; 

д) комунікативна функція. 

 

30. Формування поваги до права за допомогою якості законів, їх 

справедливого змісту здійснює: 

а) виховна функція; 

б) гуманістична функція; 

в) охоронна функція; 

г) комунікативна функція; 

д) оціночна функція. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Загальне вчення про право. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер:  
1 Загальносоці

альне право 
 Є наслідком державної діяльності, втіленням 

волевиявлення держави. Це приписи законів; 
принципи і норми ратифікованих міжнародних 
договорів; судові рішення, що стали прецедентом та 
ін. 

2 Спеціально-
соціальне 
право 

 Випливає безпосередньо із соціального життя і не 
залежить від держави. Воно існує у вигляді звичаїв, 
традицій, природних прав, моральних та інших 
соціальних норм. 

3 Об'єктивне 
юридичне 
право 

 Правові норми і принципи як певні юридично визнані 
можливості (свободи)суб'єкта права задовольняти 
особистий інтерес. 

4 Суб'єктивне 
юридичне 
право 

 Система діючих у державі правових норм і принципів. 
Вони встановлені (або визнані) державою як 
регулятор суспільних відносин, забезпечені нею. 

5 Позитивне 

право 

 Спроможність служити метою і засобом задоволення 
науково обґрунтованих, соціально справедливих 
загальнолюдських потреб й інтересів громадян та їх 
об'єднань. 

6 Природне 

право 

 Виходить від держави, виражено в писаних нормах, 
міститься в нормативно-правових документах: 
законах, актах виконавчої влади і місцевого 
самоврядування, судових і адміністративних 
прецедентах, нормативно-правових договорах, 
правових звичаях. 

7 Право  Внутрішній зміст права як регулятор суспільних 
відносин, який виражається в єдності загально 
соціальних і вузько класових (групових) інтересів 
через формальне (державне) закріплення міри 
свободи, рівності та справедливості. 

8 Сутність 

права 

 Система соціальних загальнообов'язкових норм, 
дотримання і виконання яких забезпечуються 
державою. Має ключове значення в регулюванні 
правопорядку на національному і міжнародному 
рівнях. 

9 Цінність 

права 

 Об'єктивно властиві праву відправні начала, 
незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які 
ставляться до учасників суспільних відносин із метою 
гармонічного поєднання індивідуальних, групових і 
громадських інтересів. 

10 Принципи 

права 

 Основні напрями правового впливу на суспільні 
відносини з метою їхнього впорядкування. 

11 Функції 

права 

 Має більш глибокий, ґрунтовний, вихідний для життя 
людей норматив поведінки, ґрунтується в самій 
природі людини, джерело прав людини — вона сама, 
її потреби й інтереси, її спосіб існування і розвитку. 
Вона ж виступає їх носієм. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Основні концепції праворозуміння. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Теорія 
природного 
права 

 Її представники (Г. Гуго, Ф.Савіньї, Г.Пухта) вважали, 
що право — це історичне явище, яке, як і мова, виникає 
поступово, непомітно, стихійно, у результаті діяльності 
людей, а законодавча влада тільки систематизує та 
доповнює його. За цією концепцією право, перш за все, 
— це правові звичаї, а закони — похідні від звичаєвого 
права, які ґрунтовно перевірені часом. 

2 Історична 
школа права 

 Представники Т.Гоббс, Г.Гроцій, Д.Локк, О.Радищев та 
ін. Ґрунтувалися на визнанні цивілізації, пріоритетами 
якої є ідеї справедливості, добра, невід'ємність прав і 
свобод людини, панування розуму. Вони 
стверджували, що право, яке творить держава, має своє 
значення лише тоді, коли воно відповідає основам. 

3 Психоло 
гічна теорія 
права 

 Представники: Д. Остін, Н.М. Коркунов, 
Г.Ф. Шершеневич, Г. Кельзен. Право, згідно з їх 
уявленнями, є сукупністю норм, даних об'єктивно, що 
не потребують ідеологічного обґрунтування. Вихідний 
елемент права — норму права вони розглядали як раз і 
назавжди постійну догму, а єдиним джерелом права 
визнавали державну владу, наділену примусовою 
силою. Право, як вважає Г.Кельзен, — це сукупність 
правил поведінки, які регулюють суспільні відносини, 
з точки зору належного і сущого, незалежно від 
реального життя. 

4 Концепція 
позитивізму 

 Л. Петражицький, Г. Тард, Л. Кнапп та ін. За цією 
концепцією психіка людини — це фактор, який 
визначає розвиток суспільства. Поняття і сутність 
права не пов'язуються з діяльністю законодавця, а 
характеризуються як правові емоції, переживання 
людей. Правові явища — це особливого роду складні 
емоційно-інтелектуальні психічні процеси, які 
здійснюються у сфері психіки індивіда. Право ними 
поділяється на позитивне (встановлене державою) та 
інтуїтивне (результат внутрішнього, інтуїтивного 
самовизначення індивіда). 

5 Концепція 
соціоло 
гічного  
праворозу 
міння 

 Д. Холл. Він спробував поєднати окремі елементи 
теорії природного права, позитивізму, соціологічної 
школи права, створивши тим самим нову школу. Так із 
позитивного права запозичене вчення про юридичні 
терміни, з природного права — вчення про моральну 
цінність права, з соціологічної юриспруденції — умови 
виникнення і розуміння права, процес його 
функціонування. 

6 Теорія 
інтегратив 
ної юриспру 
денції 

 Засновником був Є.Ерліх. Вважав, що право 
коріниться не в законах, а в самому суспільстві. 
Джерело його слід шукати в поведінці людей, які 
реалізують право. 3 цих позицій він висунув ідею 
«живого права спільнот», віддававши перевагу судовій 
та адміністративній правотворчості. 
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7 Праворозумі
ння 

 Цінність права полягає в тому, що право є регулятором 
суспільних відносин, інструментом для вирішення 
різноманітних завдань, у тому числі для 
функціонування інших соціальних інститутів та 
соціальних благ. Воно здатне забезпечити 
організованість і нормальну життєдіяльність, 
соціальний мир і злагоду, зняти соціальну 
напруженість. 

8 Соціальна 
цінність 
права 

 Цінність права полягає в тому, що право виступає як 
міра свободи і справедливості і стає цінністю для 
окремої людини, конкретної групи й суспільства в 
цілому, відкриває індивіду доступ до благ, є 
ефективним способом його соціальної захищеності. 

9 Інструмен 
тальна 
цінність 
права 

 Цінність права полягає в тому, що воно, втілюючи 
загальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, 
сприяє розвитку тих відносин, в яких зацікавлені як 
окремі індивіди, так і суспільство в цілому. Воно 
вносить стабільність і порядок в ці відносини. 
Забезпечуючи простір для впорядкованої свободи й 
активності, право служить фактором соціального 
прогресу. 

10 Особиста 
цінність 
права 

 Це наукова категорія, яка висвітлює процес пізнання 
права, його сприйняття (оцінку) і ставлення до нього як 
до соціального явища. 

 

Практичне завдання №3 
Заповнити таблицю. Принципи права.До кожного визначення підберіть 

правильне поняття і позначте йогопорядковий номер:  
1 Правові 

принципи 
 Це такі ідеї, положення, які сприймаються без 

доведення. 

2 Правові 

аксіоми 

 Ніхто не може бути визнаним у здійсненні злочину, а 
також притягнутий до кримінальної відповідальності 
інакше як за вироком суду. 

3 Правові 
презумпції 

 Не може бути два покарання за одне й те ж 
правопорушення. 

4 Спростовні 
правові 
презумпції 

 Це такі ідеї, які допускають їх істинність без 
доведення, іншими словами — це припущення. 

5 Неспростовні 
правові 
презумпції 

 Це провідні засади, ідеї права, які в конкретному 
вигляді характеризують його зміст, визначають 
спрямованість правового регулювання. Вони зумовлені 
об'єктивними закономірностями існування і розвитку 
людини та суспільства. 

6 Загальнолюд
ські 
принципи 

 Засади, що відображають специфіку права певної 
країни в реальних соціальних умовах. 

7 Типологічні 
принципи 
права 

 Засади, що охоплюють одну або кілька галузей права 
певної держави. 

8 Конкретно-
історичні 
принципи 

 Такі засади й ідеї, які притаманні всім правовим 
системам певного історичного типу. 

9 Галузеві й 
міжгалузеві 
принципи 

 Це державні юридичні ідеали, які зумовлені певним 
рівнем всесвітнього розвитку, цивілізації, втілюють 
найкращі прогресивні здобутки правової історії 
людства і зазначені в нормативно-правових 
документах. 
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VІІ. Словникова робота: 

право, праворозуміння суб’єкт праворозуміння, об’єкт праворозуміння, зміст 

праворозуміння, юридичне право, об’єктивне юридичне право, суб’єктивне 

юридичне право, функції права, гуманістична функція права, організаторсько-

управлінська функція права, виховна функція права, інформаційна функція 

права, оціночна функція права, гносеологічна функція права, регулятивна 

функція права, регулятивно-статична функція права, регулятивно-динамічна 

функція права, охоронна функція права, сутність права, економіка, політика, 

зміст права. 
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ТЕМА 9. ФОРМИ ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття та види джерел (форм) права. Співвідношення форми і джерела 

права. 

 Нормативно-правовий акт як джерело права: поняття, ознаки, види. 

Відмінність нормативно-правового акту від інших актів (документів) 

правового характеру. 

- Закон як вид нормативно-правового акту: поняття, ознаки, види. 

- Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, види. 

 Релігійно-правовий текст: поняття, ознаки та особливості. 

 Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів 

Президента України. 

 

II. Скласти схеми: 

 Різновиди форм (джерел права) та їх загальна характеристика. 

 Види нормативних актів. 

 Відмінність нормативно-правового акту від інших актів правового 

характеру. 

 Класифікація законів та їх характеристика. 

 Правова доктрина: поняття та особливості. 

 Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині. 

 Діалектика розмежування категорій «джерело» і «форма права». 

 Особливості джерел загального права. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Джерела права: теоретико-методологічні засади». 

 «Правовий прецедент в системі джерел права: теоретико-правовий 

аспект». 

 «Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики». 

 «Юридична природа законів та підзаконних актів». 

 «Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз». 

 «Правова природа рішень Європейського суду з прав людини». 

 «Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість». 

 «Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан та 

перспективи». 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Система джерел права: поняття, види, структура. 

 Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України. 

 Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери 

застосування. 

 Визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і 

теоретична можливість уточнення. 

 Судовий прецедент у праві України: доцільність запровадження та 

варіативність наслідків. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Поняття «джерела права» нерідко використовується в літературі у 

розумінні: 

а) «джерела пізнання права»; 

б) «джерела мислення права»; 

в) «джерела розуміння права»; 

г) «джерела використання права»; 

д) «джерела філософії права». 

 

2.Економічними, соціальними, політичними та іншими умовами, що 

спричиняють або об’єктивно зумовлюють виникнення правових норм є: 

а) джерела права в абстрактному розумінні; 

б) джерела права в ідеологічному розумінні; 

в) джерела права в матеріальному розумінні; 

г) джерела права в юридичному розумінні; 

д) джерела права в інституційному розумінні. 

 

3.Діяльність публічних органів та інститутів  як суб'єктів формування і 

встановлення права – це: 

а) джерела права в матеріальному значенні; 

б) джерела права в ідеологічному значенні; 

в) джерела права в інституційному значенні; 

г) джерела права у формальному значенні; 

д) джерела права в історико-пізнавальному значенні. 

 

4. Правова і політична свідомість суб’єктів нормотворчості; ідеї, 

концепції, теорії, покладені в основу правових норм – це: 

а) джерела права в ідеологічному розумінні; 

б) джерела права в формальному розумінні; 

в) джерела права в матеріальному розумінні; 

г) джерела права в інституційному розумінні; 

д) джерела права в абстрактному розумінні. 
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5. Джерела права в формальному розумінні – це: 

а) діяльність публічних органів та інститутів як суб’єктів формування і 

встановлення права; 

б) економічні, соціальні, політичні та інші умови, що спричиняють або 

об’єктивно зумовлюють виникнення правових норм; 

в) правова та політична свідомість суб’єктів нормотворчості; ідеї, концепції, 

теорії, покладені у підставу правових норм; 

г) акти уповноважених суб’єктів права, що є формою вираження і 

закріплення правових норм і принципів, на основі яких виникають, змінюються 

чи припиняються правові відносини; 

д) правова і політична свідомість суб’єктів нормотворчості; ідеї, концепції, 

теорії, покладені у підставу правових норм. 

 

6. Сукупністю визнаних конкретною державою офіційно-документальними 

способами зовнішнього виразу та закріплення правових норм є: 

а) методи права; 

б) форми права; 

в) принципи права; 

г) функції права; 

д) цілі права. 

 

8.Співвідношення понять «форми права» та «джерела права» відбувається 

наступним чином: 

а) «форми права» виступають «джерелами права» у формально-юридичному 

розумінні; 

б) «форми права» і «джерела права» виступають цілком тотожними 

поняттями; 

в) «форми права» не можуть визнаватися «джерелами права»; 

г) «форми права» є різновидом «джерел права»; 

д) це самостійні поняття, які не перебувають у зв’язку між собою. 

 

9.Першою історичною формою права вважається: 

а) юридичний прецедент; 

б) нормативний договір; 

в) міжнародно-правовий акт; 

г) правовий звичай; 

д) нормативний акт. 

 



161 

 

10. Санкціоноване державою правило поведінки, яке утвердилось в 

суспільстві у результаті багаторазового повторення впродовж тривалого часу 

– це: 

а) нормативний договір; 

б) правовий звичай; 

в) міжнародно-правовий акт; 

г) нормативний акт; 

д) юридичний прецедент. 

 

11.Санкціонування державою правових звичаїв як джерел права 

відбувається шляхом: 

а) визнання адміністративною та судовою практикою; 

б) оприлюднення в засобах масової інформації;  

в) референдуму; 

г) фактичного їх застосування; 

д) опублікування в офіційних виданнях. 

 

12. Останнім часом у вітчизняній науці все більше уваги приділяється такій 

формі права як: 

а) правовий прецедент; 

б) правовий звичай; 

в) нормативно-правовий акт; 

г) міжнародний договір; 

д) міжнародно-правовий акт. 

 

13. Юридичний прецедент – це: 

а) санкціоноване державою правило поведінки, яке утвердилось в 

суспільстві у результаті багаторазового повторення впродовж тривалого часу і, 

яке стало традицією, тобто правило, яке передавалось від покоління до покоління 

до того часу, поки не потрапило в орбіту державних інтересів; 

б) правило поведінки загального характеру, що встановлюється за взаємною 

домовленістю кількох суб’єктів і забезпечується державою; 

в) письмове або усне рішення судового або адміністративного органу, яке 

стало нормою, еталоном, зразком при розгляді всіх подібних справ у 

майбутньому; 

г) норми міжнародного співтовариства, які із санкції держави поширюються 

на її території; 

д) письмовий документ компетентного суб’єкта права, в якому 

закріплюються правила поведінки загального характеру, що забезпечуються 

державою. 
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14.Позитивним прецедентомвиступає: 

а)попереднє рішення, зміст котрого без будь-яких значних змін 

імплементовано у рішення стосовно нової справи; 

б)рішення, раніше сформульоване судом, в якому внаслідок зміни 

конкретно-історичних умов переглядаються підходи, які доцільно застосовувати 

при прийнятті рішення по суті справи, що розглядається; 

в) рішення, видані Кабінетом Міністрів України, в яких застосовувалися 

раніше сформульовані рішення; 

г) судові рішення відносно вищих судових установ; 

д) правовий прецедент. 

 

15. Рішенням по конкретній справі, що є обов’язковим для судів тієї ж чи 

нижчої інстанції при вирішенні аналогічних справ або виступає зразком 

тлумачення закону є: 

а) міжнародний договір; 

б) правовий звичай; 

в) судовий прецедент; 

г) нормативно-правовий акт; 

д) нормативний договір. 

 

16.Нормативний договір – це: 

а) санкціоноване державою правило поведінки, яке утвердилось в 

суспільстві у результаті багаторазового повторення впродовж тривалого часу і 

яке стало традицією, тобто правило, яке передавалось від покоління до покоління 

до того часу, поки не потрапило в орбіту державних інтересів; 

б) норми міжнародного співтовариства, які із санкції держави поширюються 

на її території; 

в) письмовий документ компетентного суб’єкта права, в якому 

закріплюються правила поведінки загального характеру, що забезпечуються 

державою 

г) правило поведінки загального характеру, що встановлюється за взаємною 

домовленістю кількох суб’єктів і забезпечується державою; 

д) письмове або усне рішення судового або адміністративного органу, яке 

стало нормою, еталоном, зразком при розгляді всіх подібних справ у 

майбутньому. 

 

17.Угода між державами та іншими суб’єктами міжнародного права з 

питань, що становлять для них спільний інтерес, яка регулює їх відносини 

шляхом утворення взаємних прав і обов’язків – це: 

а) внутрішньодержавний договір; 

б) міжнародний договір; 

в) конституційний договір; 

г) адміністративний договір; 

д) колективний договір. 
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18.Договори з нормативним змістом на відміну від індивідуально-правових 

договорів завжди містять: 

а) загальні правила поведінки і не мають персоніфікованого характеру; 

б) загальні правила поведінки і персоніфікований характер; 

в) обов’язковий характер для виконання рішень; 

г) персоніфікований характер; 

д) правила поведінки і мають персоніфікований характер. 

 

19.Видом нормативно-правових договорів не є:  

а) договір купівлі-продажу; 

б) міжнародно-правова угода; 

в) колективний договір;  

г) колективна угода; 

д) конституційний договір. 

 

20.Основним джерелом права на сучасному етапі розвитку національної 

правової системи України є: 

а) нормативно-правовий акт; 

б) судовий прецедент; 

в) правова доктрина; 

г) нормативно-правовий договір; 

д) правовий звичай. 

 

21.Офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це 

суб’єктом нормотворчості у встановлених законодавством порядку і формі, 

який містить норми права – це: 

а) правозастосовний акт; 

б) нормативно-правовий акт; 

в) нормативно-правовий договір; 

г) правовий прецедент; 

д) правова доктрина. 

 

22.Нормативно-правові акти за часом дії поділяються на: 

а) органічні та виключні; 

б) постійні та тимчасові; 

в) загальні та соціальні; 

г) конституційні та поточні; 

д) загальні та спеціальні. 
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23.За сферою дії нормативно-правові акти класифікуються на: 

а) конституційні та поточні; 

б) органічні та виключні; 

в) загальні та соціальні; 

г) конституційні, адміністративні, цивільні та кримінальні; 

д) загальнообов’язкові, спеціальні та локальні. 

 

24.Законодавство – це: 

а) сукупність правових норм, предметом регулювання яких є певна сфера 

суспільних відносин, що потребує юридично однорідних прийомів впливу; 

б) сукупність нормативно-правовових актів вищих органів державної влади і 

управління: закони і постанови парламенту, укази президента, постанови уряду; 

в) сукупність правових норм, предметом регулювання яких є різні види 

суспільних відносин, що потребують різноманітних засобів впливу; 

г) система норм, принципів, встановлених або визнаних державою в якості 

регулятора суспільних відносин; 

д) сукупність законів, звичаїв та судових прецедентів. 

 

25.Юридична сила нормативно-правових актів залежить від: 

а) місця прийняття нормативного акта; 

б) територіальної юрисдикції правотворчого органу; 

в) компетенції правотворчого органу та виду нормативно-правового акта; 

г) кола суб’єктів, на яких поширюються ці акти; 

д) його внутрішньої структури та змісту. 

 

26.Найвищу юридичну силу в правовій системі сучасної Української держави 

має: 

а) Конституція України; 

б) міжнародний договір; 

в) кодифікований законодавчий акт; 

г) постанова Верховної Ради України; 

д) закон України. 

 

27.Актом, що не належить до системи нормативно-правових актів України 

є: 

а) постанова Кабінету Міністрів України; 

б) постанова Пленуму Верховного Суду України; 

в) міжнародний договір, ратифікований парламентом України; 

г) Конституція АРК; 

д) указ Президента України. 
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28.Датою набуття чинності нормативно-правовими актами вищих органів 

державної влади в Україні не може бути: 

а) день офіційного опублікування нормативно-правового акта; 

б) перший день нового бюджетного року; 

в) день, що наступає після спливу встановленого строку з дня офіційного 

опублікування нормативно-правового акта; 

г) день доведення в установленому порядку до виконавців; 

д) день оприлюднення нормативно-правового акта на офіційних сайтах 

державних органів у мережі Інтернет. 

 

29.Державним органом, на який покладено ведення Єдиного державного 

реєстру нормативно-правових актів є: 

а) Адміністрація Президента України; 

б) Інститут законодавства Верховної Ради України; 

в) Міністерство юстиції України; 

г) Міністерство внутрішніх справ України; 

д) Державний комітет статистики України. 

 

30.Основною формою нормативно-правових актів Верховної Ради України 

є: 

а) закон; 

б) постанова; 

в) розпорядження; 

г) указ; 

д) декларація. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Дія нормативно-правових актів за юридичною 

силою (колонка праворуч): 
 

1 Кодифіковані та звичайні (поточні) закони  

2 Постанови Верховної Ради  

3 Укази Президента України.  

4 Рішення органів місцевого самоврядування 
— рад, виконкомів рад та ін. 

 

5 Конституція, конституційні закони  

6 Локальні акти — акти адміністрацій 
підприємств, установ, організацій; акти 
територіальних громад та ін. 

 

7 Постанови Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим 

 

8 Накази міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади 

 

9 Міжнародні договори, згода на 
обов'язковість яких дана Верховна Рада 
України 

 

10 Рішення Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

 

11 Акти інших державних органів і їх 
посадових осіб у випадках, передбачених 
законодавством 

 

12 Постанови Кабінету Міністрів України  
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Дія нормативно-правового акта: 
 

1 Закони 
починають 
діяти 

1)з моменту 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

2 Види законів у 
дії за колом 
осіб 

1) 
2) 
3) 

3 Під територією 
держави 
розуміється 

1) суходільний простір — земна 

територія; 2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

 

4 Припинення 
(або 
призупине 
ння) дії 
нормативно-
правового 
акта 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Види законів: 
 

1 За значенням і 
місцем у системі 
законодавства 
закони можна 
поділити на 

1) конституції 
2) 
3) 
4) 

2 Конституції 

бувають 

1) 
2) 

3 Конституційні 
закони –це: 

1) закони, на які... 
2) закони, якими... 

4 Перерахуйте 
юридичні ознаки 
Конституції 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

5 Звичайні закони 1) загальні, які... 
2) 

6 За строком дії 
закони 
поділяються 

- 1) 
2) 
3) 

7 Критерії 
класифікації 
законів 

1) 1) 
2) ухвалені 
законодавчим 
органом 
держави 

2) 1) закони 

України 

2) 
3)за 
структурною 
формою 

1) 
2) 

4) 1) 
2) цивільно-

правові; 

3) 
4) 
5) 

 



169 

 

Практичне завдання №4 

Заповнити таблицю. Види міжнародних договорів: 
 

1 Ознаки 
міжнародного  
договору 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

2 Види міжнародних 
договорів за 
характером 
зобов'язань 

1) 

2) 

3 За способом 
впровадження 
міжнародних норм у 
національну правову 
систему 

1) 

2) 

4 За відповідністю 
принципам 
міжнародного права 

1) 

2) 
3) 

 5 За кількістю 

учасників 

1) 
2) 
3) 

6 За видом суб'єктів 1) 
2) 

7 За можливостями 

участі 

1) 
2) 
3) 

8 За рівнем, на якому 
укладаються 
міжнародні договори 

1) 
2) 
3) 

 

VІІ. Словникова робота: 

джерело права, нормативно-правовий акт, правовий прецедент, правовий 

звичай, нормативно-правовий договір, міжнародно-правові акти, закони, 

підзаконні акти, конституційні закони, звичайні закони, інтерпретаційні акти, 

індивідуальні акти, постанова, указ, розпорядження, наказ, розпорядження, 

рішення, положення, інструкція, правила, порядок, перелік, законодавчий акт, 

пряма дія нормативно-правових актів, зворотна дія нормативно-правових 

актів, переживаюча дія нормативно-правових актів. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 
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набрання ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 24. — Ст. 11. 
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ТЕМА 10. НОРМА ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Поняття та ознаки норм права.Співвідношення норми права з нормами 

моралі, корпоративними, релігійними, політичними нормами. 

 Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Класифікація 

гіпотез, диспозицій, санкцій: критерії та види. 

 Способи (прийоми) викладення елементів норм права в приписах статей 

нормативно-правових актів. Співвідношення норми права і припису статті 

нормативно-правового акта. 

 Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм. 

 

II. Скласти схеми: 

 Види правових норм. 

 Способи викладення норм права у приписах статей нормативно-правових 

актів залежно від повноти. 

 Способи викладення норм права у приписах статей нормативно-правових 

актів залежно від ріня узагальнення. 

 Спеціалізовані норми права: природа та особливості. 

 Структура норми права. 

 Норма права, правова норма і юридична норма: співвідношення понять. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Об'єктивність права: гіпотеза та сприйняття». 

 «Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних 

відносин». 

 «Норма права як основна ланка реалізації права: концептуальні засади». 

 «Чинність і дія норм права в теорії «чистого правознавства» Г. Кельзена». 

 «Категорія "структура норми права" як основа його нормативності». 

 «Нормативність права як соціальна цінність». 

 «Вітчизняні погляди на структуру норми права». 

 «Юридичні властивості норм конституційного права України». 

 «Контроль конституційних норм в Україні: ціннісні досягнення й шляхи 

вдосконалення». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Питання про визначення категорії «норма права». 

 Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект. 

 Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів. 

 Викладення норм права у приписах статей нормативно-правових актів. 

 Норма права у механізмі правового регулювання. 
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V. Вирішити тестові завдання: 

1. Системаправил поведінки загального характеру, що складаються у 

відносинах між людьми в певному суспільстві у зв’язку з виявом їх волі і 

забезпечуються різними засобами соціального впливу – це: 

а) технічні норми; 

б) мораль; 

в) соціальні норми; 

г) норми-звичаї; 

д) корпоративні норми. 

 

2.Спільним завданням для будь-яких різновидів соціальних норм є: 

а) регулювання суспільних відносин; 

б) регулювання правових відносин; 

в) регулювання відносин у сфері виробництва; 

г) регулювання відносин у сфері правового виховання; 

д) регулювання технічних відносин. 

 

3. Система норм і принципів, спрямовані на регулювання поведінки людей 

відповідно до понять добра і зла і підтримуються особистими переконаннями, 

традиціями, вихованням, силою громадської думки – це: 

а) соціальні норми; 

б) корпоративні норми 

в) технічні норми; 

г) норми-звичаї; 

д) мораль. 

 

4. До спільних ознак норм права і моралі не належить: 

а) є соціальними нормами; 

б) мають єдину мету – встановлювати і підтримувати порядок у суспільстві; 

в) мають однакові функції – впливати на поведінку людей, регулювати їх 

відносини, формувати масштаби поведінки; 

г) мають різне коло адресатів, є правилами поведінки індивідуального 

характеру; 

д) мають єдиний оцінювальний стрижень – справедливість, через яку 

встановлюється міра свободи і рівності. 

 

5. Видами соціальних норм за сферами дії не є: 

а) економічні норми; 

б) екологічні норми; 

в) технічні норми; 

г) релігійні норми; 

д) естетичні норми. 



178 

 

 

6. Правила, що вказують на найбільш економічно доцільні й екологічно 

нешкідливі методи, прийоми і способи впливу людей на матеріальний світ – це: 

а) норми-звичаї; 

б) мораль;  

в) корпоративні норми; 

г) технічні норми; 

д) соціальні норми. 

 

7. До ознак технічних норм не належить: 

а) формальна визначеність; 

б) зумовленість законами природи і техніки; 

в) невиразність соціального характеру; 

г) невиразність заходів суспільного забезпечення; 

д) винятковість використання. 

 

8.До ознак норм-звичаїв не належить: 

а) регулятивний характер; 

б) відокремленість від релігійних уявлень і ритуалів; 

в) залежність від менталітету певної етнічної групи, де формувалися; 

г) моральна зумовленість; 

д) суспільний, колективістський характер. 

 

9.Група норм, що створюються організаціями для врегулювання їх 

внутрішніх відносин – це: 

а) релігійні норми; 

б) статути; 

в) норми моралі; 

г) норми права; 

д) корпоративні норми. 

 

10.Корпоративним нормам не притаманна така ознака: 

а) предметом їх регулювання є відносини, які неможливо або недоцільно 

регулювати правом; 

б) поширюються на все населення держави;  

в) відображають особливості розвитку певного громадянського суспільства; 

г) формально виражені в статуті певної громадської організації; 

д) установлюють гарантії дотримання встановлених норм, санкції за їх 

порушення, порядок взаємодії з державою. 
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11.До спільних ознак корпоративних норм і норм права не належить 

наступна ознака: 

а) мають обов’язковий характер; 

б) регулюють окремий випадок; 

в) розраховані на багаторазове використання; 

г) ухвалюються за відповідною процедурою; 

д) забезпечуються певними засобами. 

 

12.Співвідношення «соціальних норм» та «норм права» відбувається таким 

чином: 

а) поняття «соціальної норми» є більш широким, оскільки «норми права» є 

різновидом «соціальних норм»; 

б) поняття «правових норм» та «соціальних норм» збігаються;  

в) «соціальна норма» є різновидом «правової норми»;  

г) кожна «соціальна норма» є правовою, але не кожна «правова норма» є 

соціальною;  

д) це самостійні поняття, які не перебувають у зв’язку між собою. 

 

13. Різновид соціальних норм, для яких характерна формальна визначеність 

– це: 

а) правові норми; 

б) норми моралі; 

в) корпоративні норми; 

г) норми-звичаї; 

д) норми-традиції. 

 

14. Загальний характер норми права проявляється в: 

а) дії норми на всіх суб’єктів права без винятку, вичерпність одноразовою 

реалізацією; 

б) дії на персоніфікованого суб’єкта, багаторазовість використання; 

в) неперсоніфікованості та невичерпності реалізації; 

г) дії на індивідуально визначеного суб’єкта права, вичерпність реалізацією 

стосовно окремої ситуації; 

д) можливості використання протягом невизначеного строку. 

 

15. Нормам права не притаманна така соціальна ознака: 

а) є зразком відносин, що складаються в суспільствівідповідно до об’єктивно 

існуючої соціально визнаної справедливої міри свободи і рівності; 

б) є правилом поведінки; 

в) впорядковують відносини між людьми; 

г) виникають лише з відчужуваних прав і свобод людини, незалежно від 

рівня їх формального визначення; 

д) надають відносинам між людьми компромісно-комунікативного 

характеру. 
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16.За суб’єктами нормотворчості норми права класифікують на: 

а) норми органів представницької влади, норми глави держави, норми зі 

зворотною силою; 

б) норми органів місцевого самоврядування, обмежено-загальні норми, 

норми територіальних громад; 

в) норми підприємств, норми організацій, виняткові норми; 

г) норми глави держави, норми територіальних громад, норми підприємств; 

д) загальні норми, норми глави держави, норми представницької влади. 

 

17.Норми права за дією в просторі класифікують на: 

а) постійні, тимчасові, локальні; 

б) загальні, локальні, виняткові; 

в) обежувально-загальні, локальні, загальні; 

г) загальні, спеціальні, локальні; 

д) загальні, локальні, постійні. 

 

18.За дією у часі норми права класифікують на: 

а) загальні, постійні, тимчасові; 

б) спеціальні, зі зворотною силою дії, загальні; 

в) постійні, тимчасові, зі зворотною силою дії; 

г) загальні, виняткові, тимчасові; 

д) тимчасові, обмежено загальні, постійні. 

 

19.За характером розпоряджень, що містяться в правових нормах, їх 

можна класифікувати на: 

а) дозвільні, стимулюючі та рекомендаційні; 

б) дозвільні, зобов’язуючі та заборонні; 

в) загальні, спеціальні та виняткові; 

г) регулятивні, охоронні та контрольні; 

д) позитивні, негативні та нейтральні. 

 

20.За дією по колу осіб норми права класифікують на: 

а) загальні, спеціальні; 

б) постійні, тимчасові; 

в) загальні, локальні; 

г) спеціальні, локальні; 

д) соціальні, спеціальні. 

 

21.За функціональною спрямованістю норми права є: 

а) регулятивні та охоронні; 

б) заохочувальні та рекомендаційні; 

в) позитивні та негативні; 

г) імперативні та диспозитивні; 

д) матеріальні та процесуальні. 
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22.Норми, що містять найбільш загальні та стабільні імперативні вимоги, 

закріплені в праві, які виступають концентрованим виразом сутнісних рис та 

цінностей, що притаманні цій системі права, та визначають її характер та 

напрями подальшого розвитку – це: 

а) імперативні норми; 

б) регулятивні норми; 

в) норми-конструкції; 

г) норми-принципи; 

д) зобов’язальні норми. 

 

23. Норми, що здійснюють правове регулювання суспільних відносин шляхом 

наділення їх учасників правами і покладанням на них юридичних обов’язків – це: 

а) охоронні норми; 

б) зобов’язальні норми; 

в) регулятивні норми; 

г) технічні норми; 

д) заборонні норми. 

 

24. Категоричні приписи, які безпосередньо визначають поведінку суб’єктів 

суспільних відносин і не можуть бути замінені за власним розсудом таких осіб 

іншими умовами – це: 

а) диспозитивні норми; 

б) імперативні норми; 

в) регулятивні норми; 

г) заборонні норми; 

д) технічні норми. 

 

25.Нормативні приписами, що містять прогнози розвитку правової 

системи, цілі та завдання галузей та інститутів права – це: 

а) установчі норми; 

б) норми-засади; 

в) прогностичні норми; 

г) декларативні норми; 

д) норми-дефініції. 

 

26.Виключно до приватноправових відносин, ускладнених іноземним 

елементом застосовуються: 

а) оперативні норми; 

б) норми-дефініції; 

в) колізійні норми; 

г) норми-преюдиції; 

д) норми-фікції. 
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27. Оперативні норми права спрямовані на: 

а) введення в дію інших норм права; 

б) тлумачення інших норм права; 

в) визначення того, яка з двох норм, що суперечать одна одній, має 

застосовуватися; 

г) закріплення відправних засад правової системи; 

д) встановлення відповідальності суб’єктів права. 

 

28. До юридичних ознак норм права не належить: 

а) чітко визначена структура; 

б) казуїстичність; 

в) неперсоніфікований характер; 

г) загальнообов’язковість; 

д) наявність особливої форми зовнішнього вираження. 

 

29. Загальноприйнятій структурі норми права відповідають такі елементи: 

а) презумпція, диспозиція, фікція; 

б) фікція, санкція, гіпотеза; 

в) гіпотеза, диспозиція, санкція; 

г) презумпція, диспозиція, санкція; 

д) презумпція, диспозиція, гіпотеза. 

 

30.Гіпотеза, що вказує на життєві обставини, за наявності яких 

реалізується правило поведінки – це: 

а) складна гіпотеза; 

б) позитивна гіпотеза; 

в) негативна гіпотеза; 

г) змішана гіпотеза; 

д) проста гіпотеза. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Види соціальних норм. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Соціальні 

норми 

 Норми, що регулюють поведінку і специфічну 
культові дії, які засновані на вірі в існування бога 
(богів). Вони відображені у статутах, священних 
книгах, інших релігійних документах, релігійних 
книжках. 

2 Технічні 

норми 

 Правила поведінки загального характеру, що 
складаються у відносинах між людьми в суспільстві 
у зв'язку з проявом їх волі (інтересу) і 
забезпечуються різними засобами соціального 
впливу. 

3 Норми моралі  Правила, що вказують на найбільш економічні та 
екологічно нешкідливі методи, прийоми і засоби 
впливу людей на матеріальний світ, їх роботу з 
технічними природними об'єктами. 

4 Релігійні 

норми 

 Складаються в суспільстві на підставі уявлень 
людей про добро і зло, справедливість. 

5 Норми-звичаї  Це загальнообов'язкове правило поведінки (зразок, 
масштаб, еталон), що сформувалось у суспільстві 
відповідно до визнаної в ньому міри свободи, 
сформульоване (санкціоноване) і забезпечуване 
державою в якості юридично значимого засобу 
регулювання суспільних відносин. 

6 Норми права  Правила поведінки, що сформувались у суспільстві з 
мстою регулювання найбільш стійких суспільних 
відносин і стали обов'язковими в результаті 
багаторазового повторення протягом тривалого 
часу; здійснюються добровільно, а у разі їх 
порушення, до правопорушників застосовуються 
заходи громадського впливу. 

7 Корпоративні 

норми 

 Є первинним регулятором суспільних відносин, 
оскільки закріплюють права й обов'язки суб'єктів 
права, на підставі яких можна вирішити справу по 
суті. 

8 Матеріальні 

норми 

 Є вторинним регулятором суспільних відносин, 
оскільки містять правила про порядок реалізації 
норм матеріального права та вирішення справи по 
суті. 

9 Процесуальні 

норми 

 Правила поведінки, що встановленні у статутах 
(положеннях) об'єднань людей, створених для 
досягнення якої-небудь мети, а також містяться в 
рішеннях, прийнятих цими об'єднаннями для 
врегулювання внутрішніх відносин між їх членами. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Види норм права. До кожного визначення підберіть 

правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Імперативні 
норми 

 Є первинним регулятором суспільних відносин, 
оскільки закріпляють права й обов'язки суб'єктів 
права, на підставі яких можна вирішити справу по 
суті. 

2 Матеріальні 
норми 

 Встановлюють варіанти бажаної з погляду держави 
поведінки суб’єктів права. Конкретизуються в 
локальних правових актах для наступної реалізації. 

3 Рекомендацій
ні норми 

 Містять категоричні вказівки держави, здійснювати 
чітко визначені дії, не допускати ніяких відхилень 
від вичерпного переліку прав і обов'язків суб'єктів. 

4 Охоронні 
норми 

 Норми, що встановлюють оптимальний порядок 
застосування норм матеріального права; містять 
правило, на підставі якого можна вирішити справу 
по суті. 

5 Заохочувальні 
норми 

 Визначають умови застосування до суб'єкта права 
заходів державно-примусового впливу, характер і 
зміст цих заходів у випадках вчинення 
правопорушення і створення інших обставин, що 
перешкоджають здійсненню регулятивних норм. 

6 Заборонні 
норми 

 Норми права, які поширюються на все населення. 

7 Процесуальні 
норми 

 Встановлюють форму і засіб заохочення за 
схвалюваний державою і суспільством варіант 
поведінки суб'єктів, який полягає в сумлінній і 
продуктивній праці. Особливість цих норм 
проявляється в тому, що вони не визначають 
правило поведінки, а, надаючи суб'єктам відому 
свободу вибору, закликають до активної 
правомірної поведінки, стимулюють її. 

8 Загальні 
норми 

 Вказують на необхідність утримуватись від 
вчинення дій певного роду. Супроводжуються 
словами: «не маєте права», «не можете», «не 
допускається». 

9 Виняткові 
норми 

 Норми, що поширюються на певне коло осіб. 

10 Регулятивні 
норми 

 Норми права, що діють не постійно, а протягом 
певного часу. 

11 Спеціальні 
норми 

 Встановлюють права й обов'язки суб'єктів. 

12 Тимчасові 
норми 

 Норми, що вказують на необхідність здійснювати 
певні дії, наділяють суб'єктів певними обов'язками. 

13 Дозвільні 
норми 

 Норми, що вказують на можливість здійснювати 
певні дії, наділяють суб'єктів певними правами. 

14 Норми, що 
зобов'язують 

 Роблять винятки із загальних і спеціальних норм. 

15 Відновлю 
вальні 
(компенса 
ційні) норми 

 Їх дія спрямована на застосування заходів 
юридичної відповідальності. 
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16 Обмежувальні 
(каральні) 
норми 

 їх дія спрямована на захист порушених прав і 
законних інтересів. 

 

Практичне завдання №3 
Заповнити таблицю. Види соціальних норм. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Загально 
закріплені 
норми 

 Нормативні приписи, які формулюють беззаперечні 
вимоги загального характеру, що належать до усіх 
або більшості інститутів або норм галузі права. 

2 Установчі 

норми 

 Нетипові приписи, тобто приписи «нестандартного» 
характеру, які здатні нести регулююче навантаження 
лише в поєднанні з основною нормою. 

3 Спеціалізовані 
норми 

 Нормативні приписи, які закріплюють первинні 
основи суспільного і державного ладу й в 
узагальненому вигляді виражають певні елементи 
регульованих відносин, що одержують 
конкретизацію в інших нормах. 

4 Прогностичні 
норми 

 Роль яких виражається: а) у встановленні дати 
вступу (зміни, припинення) нормативно-правового 
акта в силу; б) у його поширенні на нове коло 
суспільних відносин; в) у продовженні їх дії на 
новий термін. Забезпечують регулювання 
суспільних відносин оперативним шляхом: не через 
видання нових регулятивних норм, а через ухвален-
ня нормативно-правових актів, їх зміну, доповнення, 
поширення сфери і терміну дії, тобто регулюють їх 
дію. 

5 Декларативн
і норми 

 Нормативні приписи, які містять визначення 
правових категорій і понять. Вони вносять ясність у 
нормативно-правовий акт, інформують й орієнтують 
правозастосувача. 

6 Дефінітивні 
норми 

 Нормативні приписи, які містять положення 
програмного характеру, що вказують на предмет 
регулювання, закріплюючу мету й мотиви видання 
нормативного акта. Як правило, вони містяться в 
преамбулах законодавчих актів. 

7 Оперативні 
норми 

 Роблять винятки із загальних і спеціальних норм. 

8 Повна форма 
викладення 
норми права 

 Нормативні приписи, які містять прогнози розвитку 
правової системи, мету й завдання галузей і 
інститутів права. 

9 Норма-розпоряд-
ження 

 Норми, які регулюють вибір норми при наявності 
суперечностей між окремими нормативними актами 
з того самого предмету регулювання. 

10 Колізійні 
норми 

 Це цілісне, логічно і граматично вивершене 
імперативне судження загального характеру, 
формально закріплене в тексті нормативно-
правового акта. Як правило відповідає структурній 
первинній частині тексту нормативного акта (статті, 
пункту, абзацу статті тощо). Можлива і наявність 
кількох нормативних розпоряджень в окремих 
частинах або абзацах. 
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11 Відсильна 
форма 
викладення 
норми права 

 У статті містяться посилання не на якесь конкретне 
нормативне розпорядження даного закону, а на 
інший нормативний акт. Такого роду стаття є 
«бланком», що заповнюється іншим законом, 
джерелом права. 

12 Виняткові 
норми 

 У статті містяться всі необхідні елементи норми 
права без посилань на інші статті. 

13 Банкетна 
форма 
викладення 
норми 
права 

 У статті містяться не всі елементи норми права, але 
є посилання на інші статті цього акта, якщо є 
недостатні відомості. 
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VІІ. Словникова робота: 

норма права, імперативні норми, диспозитивні норми, заохочувальні норми, 

рекомендаційні норми, матеріальні норми, процесуальні норми, регулятивні 

норми, охоронні норми, дозвільні норми, заборонні норми, норма-

розпорядження, гіпотеза, абсолютно-визначена гіпотеза, відносно-визначена 

гіпотеза, альтернативна гіпотеза, диспозиція,абсолютно-визначена 

диспозиція, відносно-визначена диспозиція, альтернативна диспозиція, санкція, 

абсолютно-визначена санкція, відносно-визначена санкція, альтернативна 

санкція, проста гіпотеза, складна гіпотеза, складна диспозиція, проста 

диспозиція, складна санкція, проста санкція. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 
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ТЕМА11. ПРАВОВЕРЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття, особливості та предмет регулювання суспільних відносин. 

 Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим. 

 Механізм правового регулювання суспільних відносин: поняття, елементи, 

стадії.Ефективність правового регулювання. 

 

II. Скласти схеми: 

 Ознаки та види правового регулювання суспільних відносин. 

 Способи, методи та типи правового регулювання. 

 Правовий режим. 

 Співвідношення правового регулювання і правового впливу. 

 Механізм правового регулювання суспільних відносин: поняття, елементи, 

стадії. 

 Механізм правового впливу: напрями прояву. 

 Проблеми співвідношення понять «правове регулювання» і «правовий 

вплив» у сучасній теорії права. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Механізм правового регулювання суспільних відносин: 

загальнотеоретична характеристика». 

 «Співвідношення понять «правове регулювання» і «правовий вплив»: 

питання теорії та практики». 

 «Зміст поняття «механізм правового регулювання». 

 «Правовий режим та механізм правового регулюванння: ознаки та 

співвідношення». 

 «Механізм правового регулювання як система правових засобів». 

 «Суспільство як об’єкт національної безпеки Української держави». 

 «Правовий режим: методологічні рівні дослідження». 

 «Правовий вплив: природа та функціональне призначення». 
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 «Проблеми правового регулювання внесення змін до Конституції 

України». 

 «Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Межі та сфери правового регулювання. 

 Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання. 

 Сутність поняття правового регулювання в контексті сучасної концепції 

праворозуміння. 

 Правова природа регулювання суспільних відносин. 

 Категорія «правовий режим»: підходи до інтерпретації. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. З латинського «regulo» – це: 

а) правило; 

б) упорядкування; 

в) установа; 

г) порядок; 

д) інститут. 

 

2. Правове регулювання – це: 

а) сукупність умов і засобів, безпосередньо спрямованих на забезпечення 

режиму законності і правопорядку; 

б) режим правомірної діяльності органів держави, який знаходить свій прояв 

у прийнятті правових законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також у 

їх неухильному додержанні; 

в) здійснюваний за допомогою юридичних засобів процес упорядкування 

суспільних відносин з метою забезпечення певної сукупності соціальних 

інтересів, які вимагають правового гарантування; 

г) сукупність первинних засобів правового впливу на поведінку людей, 

пов’язаних з наділенням їх суб’єктивними юридичними правами або 

покладанням на них суб’єктивних юридичних обов’язків; 

д) усі форми та напрями дії права на свідомість та поведінку людей. 

 

3.Предметом правового регулювання є: 

а) юридичні наслідки; 

б) сторони договору; 

в) об’єктивна сторона; 

г) суспільні відносини; 

д) суб’єктивна сторона. 
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4. Правове регулювання поширюється на: 

а) всі стосунки між людьми; 

б) лише ті суспільні відносини, що утворюють його предмет; 

в) не на всі стосунки між людьми, а тільки на суспільні відносини між ними; 

г) суспільні відносини, що утворюють його структуру; 

д) систему суспільних відносин та право, яке не може справляти свій 

регулятивний вплив інакше як через людей, безпосередньо діючи на їх 

свідомість. 

 

5.Процес впливу права на громадське життя, свідомість і поведінку людей 

за допомогою як правових, так і неправових засобів – це: 

а) правове регулювання; 

б) правовий вплив; 

в) межі правового регулювання; 

г) засоби правового регулювання; 

д) режим правового регулювання. 

 

6.Співвідношення понять «правовий вплив» і «правове регулювання» 

розглядається таким чином: 

а) правове регулювання включає в себе й інші способи правового впливу, 

тому є більш широким поняттям; 

б) правове регулювання є лише однією з форм впливу права на суспільні 

відносини; 

в) правовий вплив і правове регулювання є самостійним елементами 

механізму реалізації права; 

г) правовий вплив і правове регулювання є тотожним оскільки 

використовуються для позначення одного й того явища; 

д) це самостійні поняття, не перебувають у зв’язку між собою. 

 

7.Метод правового регулювання – це: 

а) сукупність засобів, прийомів, за допомогою яких право впливає на 

однорідні суспільні відносини; 

б) основні напрями правового впливу на суспільні відносини; 

в) основні вимоги, які пред’являються до учасників суспільних відносин; 

г) основні напрями діяльності держави по виконанню суспільних задач; 

д) однорідні суспільні відносини, що регулюються нормами права. 

 

8. Первинними засобами правового впливу на поведінку людей, пов’язані з 

наділенням їх суб’єктивними юридичними правами або покладанням на них 

суб’єктивних юридичних обов’язків є: 

а) методи правового регулювання; 

б) напрями правового регулювання; 

в) способи правового регулювання; 

г) особливості правового регулювання; 

д) види правового регулювання. 
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9. Способи правового регулювання поділяються на: 

а) загальні та спеціальні; 

б) основні та допоміжні; 

в) зовнішні та внутрішні; 

г) децентралізовані та недецентралізовані; 

д) імперативні та диспозитивні. 

 

10.До основних способів правового регулювання належать: 

а) дозволи та зобов’язання; 

б) заборони та заохочення; 

в) рекомендації та заборони; 

г) покарання та зобов’язання; 

д) пільги та заохочення. 

 

11.Допоміжними способами правового регулювання є: 

а) заохочення та дозволи; 

б) покарання та зобов’язання; 

в) пільги та заборони; 

г) покарання та пільги; 

д) заборони та заохочення. 

 

12.Способом правового регулювання, що полягає у наданні особі права на 

власні активні дії чи бездіяльність та наділяє особу суб’єктивними правами є: 

а) пільга; 

б) зобов’язання; 

в) дозвіл; 

г) покарання; 

д) заохочення. 

 

13.Покладення на особу обов’язку певної активної поведінкиздійснюється за 

допомогою: 

а) покарання; 

б) рекомендація; 

в) дозвіл; 

г) заборона; 

д) зобов’язання. 
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14.Заборона як спосіб правового регулювання полягає у: 

а) юридичній пропозиції особі обрати оптимальний варіант поведінки; 

б) юридичному осуді винної, протиправної поведінки, що виражається в 

негативній оцінці правопорушення й особи, котра його вчинила; є одним із видів 

обмежень у праві; 

в) правомірному полегшенні становища суб’єкта права через і надання будь-

яких переваг або часткового звільнення від виконання встановлених загальних 

правил і обов’язків; 

г) покладенні на особу обов’язку певної пасивної поведінки, утримання від 

вчинення дій деякого роду під загрозою настання відповідальності; результати 

заборон – юридичні обов’язки пасивного типу; 

д) спеціальних правових пільгах, встановлених для конкретних суб’єктів 

вищого ешелону влади як необхідних для повного і якісного здійснення ними 

обов’язків.  

 

15. Юридичним схваленням суспільно корисної поведінки особи за допомогою 

винагороди за активну діяльність є: 

а) заохочення; 

б) покарання; 

в) рекомендація; 

г) пільга; 

д) дозвіл. 

 

16.Рекомендація як спосіб правового регулювання полягає у: 

а) спеціальних правових пільгах, встановлених для конкретних суб’єктів 

вищого ешелону влади як необхідних для повного і якісного здійснення ними 

обов’язків 

б) юридичній пропозиції особі обрати оптимальний варіант поведінки; 

в) юридичному осуді винної, протиправної поведінки, що виражається в 

негативній оцінці правопорушення й особи, котра його вчинила; є одним із видів 

обмежень у праві; 

г) правомірному полегшенні становища суб’єкта права через і надання будь-

яких переваг або часткового звільнення від виконання встановлених загальних 

правил і обов’язків; 

д) покладанні на особу обов’язку певної пасивної поведінки, утримання від 

вчинення дій деякого роду під загрозою настання відповідальності; результати 

заборон – юридичні обов’язки пасивного типу.  

 

17. Юридичний осуд винної, протиправної поведінки, що виражається в 

негативній оцінці правопорушення й особи, котра його вчинила – це: 

а) кара; 

б) покарання; 

в) обмеження; 

г) заборона; 

д) зобов’язання. 
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18. Правомірним полегшенням становища суб’єкта права через надання 

будь-яких переваг або часткового звільнення від виконання встановлених 

загальних правил і обов’язків є: 

а) рекомендація; 

б) дозвіл; 

в) пільга; 

г) покарання; 

д) заохочення. 

 

19.Суб’єктом визначення загальних засад та основних засобів правового 

регулювання є: 

а) держава; 

б) суспільство; 

в) політичні партії; 

г) громадські організації; 

д) учені-правознавці. 

 

20. Допоміжним способом правового регулювання є : 

а) примус; 

б) дозвіл за договором; 

в) дозвіл; 

г) зобов’язання; 

д) заборона. 

 

21.Особливим порядком правового регулювання, що виражається у певному 

поєднанні способів і створює стан більшого чи меншого сприяння для 

задоволення інтересів суб’єкта права є: 

а) тип правового регулювання; 

б) режим правового регулювання; 

в) спосіб правового регулювання; 

г) метод правового регулювання 

д) напрям правового регулювання. 

 

22.Принцип «заборонено все, крім прямо дозволеного законом» виражає 

сутність: 

а) імперативно-дозвільного типу правового регулювання; 

б) загально-дозвільного типу правового регулювання; 

в) індивідуально-дозвільного типу правового регулювання; 

г) спеціально-дозвільного типу правового регулювання; 

д) конкретно-дозвільного типу правового регулювання. 
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23.Типом правового регулювання, за яким особа може обирати лише ті 

форми поведінки, що безпосередньо визнані в законі як припустимі, є: 

а) загальнодозволений; 

б) загальнозабороняючий; 

в) спеціально-дозволений; 

г) спеціально-заборонний;  

д) рекомендаційний. 

 

24.Правовою формою, що визначає порядок правового врегулювання 

конкретної сфери суспільного життя та забезпечує розвиток правовідносин у 

просторовому й часовому вимірах та визначає їх галузево-правову  

належність є: 

а) тип правового регулювання; 

б) режим правового регулювання; 

в) вид правового регулювання; 

г) форма правового регулювання; 

д) спосіб правового регулювання. 

 

25. За характером розподілу компетенції з юридичної регламентації 

суспільних відносин правове регулювання класифікують на: 

а) загальне та індивідуальне; 

б) централізоване та децентралізоване; 

в) координаційне та субординаційне; 

г) індивідуальне та колективне; 

д) координаційне та індивідуальне. 

 

26.Особливе місце в юридичній регламентації суспільних відносин посідає: 

а) автономне правове регулювання; 

б) субординаційне правове регулювання; 

в) координаційне правове регулювання; 

г) децентралізоване правове регулювання; 

д) централізоване правове регулювання. 

 

27.Передання повноважень з врегулювання певних суспільних відносин до 

інших державних та недержавних суб’єктів передбачає: 

а) автономне правове регулювання; 

б) субординаційне правове регулювання; 

в) координаційне правове регулювання; 

г) децентралізоване правове регулювання; 

д) централізоване правове регулювання. 
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28.Залежно від особливостей правового інструментарію, який 

використовується в процесі юридичної регламентації суспільних відносин, 

розрізняють: 

а) автономне, централізоване правове регулювання; 

б) договірне, недоговірне правове регулювання; 

в) індивідуальне, нормативне правове регулювання; 

г) централізоване, децентралізоване правове регулювання; 

д) координаційне, субординаційне правове регулювання 

 

29.За допомогою юридичних правил поведінки загального характеру, які 

закріплюються в нормативно-правових актах, нормативно-правових договорах, 

правових прецедентах, правових звичаях здійснюється: 

а) координаційне правове регулювання; 

б) децентралізоване правове регулювання; 

в) централізоване правове регулювання; 

г) індивідуальне правове регулювання; 

д) нормативне правове регулювання. 

 

30.За обсягом суспільних відносин правове регулювання класифікують на: 

а) спеціальне та загальне; 

б) головне та другорядне; 

в) загальне та індивідуальне; 

г) імперативне та диспозитивне; 

д) централізоване та децентралізоване. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Правове регулювання. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Правове 

регулювання 

 Узятий в єдності та різноманітності процес 
впливу права на суспільне життя, свідомість і 
поведінку людей за допомогою як правових, так 
і неправових засобів. 

2 Правовий вплив  Здійснюване державою за допомогою права і 
сукупності правових засобів упорядкування 
суспільних відносин, їх юридичне закріплення, 
охорона і розвиток. 

3 Дозволи  Покладання на особу обов'язку утримуватись від 
вчинення дій певного роду (тільки так не роби). 

4 Заборони  Покладання на особу обов'язку активної 
поведінки (роби тільки так). 

5 Зобов'язання  Надання особі права на власні активні дії (роби, 
як вважаєш за потрібне). 

6 Механізм 

правового 

регулювання 

 Сукупність суспільних відносин, яку можна й 
необхідно впорядкувати за допомогою права і 
правових засобів 

7 Сфера правового 

регулювання 

 Узята в єдності система правових засобів, 
способів і форм, за допомогою яких 
нормативність права переводиться в 
упорядкованість суспільних відносин, 
задовольняються інтереси суб'єктів права, 
встановлюється і забезпечується правопорядок. 

 

Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Правове регулювання: 
 

1 Ознаки правового 
регулювання 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

2 Відмінності між 
правовим 
регулюванням і 
правовим впливом 

за обсягом... 

за змістом... 

за механізмом реалізації 

права 3 Основні канали 
правового впливу 

1) 
2) 

4 Види сфер 
правового  
регулювання за 
принципом 
співвідношення 
можливого й 
необхідного 

1) 
2) 
3) 
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5 Сфери правового 
регулювання за 
характером 
юридичної 
діяльності 

1) 
2) 
3) 

6 Сфери правового 
регулювання за 
блоками суспільних 
відносин 

1) 
2) 
3) 
4) 

 

7 Основні напрями 
правового 
регулювання 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 

Практичне завдання №3 

Заповніть таблицю. Правове регулювання: 

1 Види правового 
регулювання 

1) 
2) 

2 Способи 
правового  
регулювання 

1) 
2) 
3) 

3 Види норм за 
характером 
приписів 

1) 
2) 
3) 

4 Форми реалізації 

права 

1) 
2) 
3) 

5 Типи правового 
регулювання 

1) 
2) 

6 Ознаки механізму 
правового 
регулювання 

є складовою механізму... 

2) поєднує всі... 

3) утворює систему 

правових... 4) є динамічною частиною... 

5) результатом його 
діяльності є встановлення... 

7 Елементи 
механізму  
правового 
регулювання 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

8 Стадії механізму 
правового 
регулювання 

1) 
2) 
3) 

9 Правові форми 1) 
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діяльності держави 2) 

3) 
4) 
5) 

 

Практичне завдання №4 

Заповнити таблицю. Правове регулювання: 
 

1 Предмет правового 
регулювання 

 

2 Види правового 
регулювання за 
способом поєднання 
загальних дозволів і 
заборон 

1) 

2) 

3 Види правового 
регулювання за 
територіальним 
принципом 

1) 

2) 

4 Види правового 
регулювання за 
суспільними 
відносинами, на 
які воно 
поширюється 

1) 

2) 

5 Обов'язкові стадії 
правового 
регулювання 

1) 

2) 

3) 

6 Мета правового 
регулювання 

1) 

2) 

3) 

4) 

7 Фактори, що 
забезпечують 
ефективність 
правового 
регулювання 

1) 

2) 

3) 

 

VІІ. Словникова робота: 

нормативне регулювання, соціальне регулювання, правове регулювання 

суспільних відносин, мета правового регулювання суспільних відносин, правовий 

вплив, предмет правового регулювання, сфера правового регулювання, межі 

правового регулювання, метод правового регулювання, способи правового 

регулювання, тип правового регулювання суспільних відносин, режим правового 

регулювання суспільних відносин, нормативне правове регулювання, 

законодавче регулювання, підзаконне регулювання, піднормативне правове 

регулювання, правозастосовне регулювання, договірне регулювання. 
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ТЕМА 12. СИСТЕМА ПРАВАІ СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Система права: поняття, ознаки та її структурні елементи. 

 Загальна характеристика галузей та інститутів права. 

 Система законодавства: поняття, ознаки та структура. Співвідношення 

системи права і системи законодавства. 

 

II. Скласти схеми: 

 Структура системи права. 

 Загальні ознаки системи права та їх характеристика. 

 Основні галузі права: загальна характеристика. 

 Спільні та відмінні риси системи права та системи законодавства. 

 Співвідношення норм міжнародного і національного права. 

 Проблеми кодифікації законодавства України. 

 Порівняльно-правове дослідження понять «приватність» та «особисте 

життя». 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Система законодавства: загальнотеоретична характеристика». 

 «Система права та система законодавства: співвідношення та перспективи 

розвитку». 

 «Загальна характеристика основних галузей права». 

 «Конституція України в ієрархічній структурі законодавства». 

 «Система права та правова система: особливості взаємозв'язку та 

взаємовпливу». 

 «Реалізація права на доступ по публічної інформації в законодавстві 

Європейського Союзу». 

 «Доступність законодавства — передумова правової поінформоанності 

суспільства». 

 «Системно-структурний підхід під час вивчення окремих галузей права». 

 «Розвиток громадянського суспільства та сучаснеприватнеправоУкраїни». 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Національне законодавство як система. 

 Наукові дослідження структури і системи права. 

 Поняття та елементи правової системи. 

 Колізія наукових поглядів на поняття «законодавство» і практичну 

необхідність його нормативної легалізації. 

 Суб'єктивне публічне право як юридичний феномен. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Обумовлена об’єктивними факторами внутрішня будова права, що 

характеризується єдністю і узгодженістю всіх її норм, розподілом їх на галузі, 

підгалузі та інститути права – це: 

а)система права; 

б) політична система; 

в) правова система; 

г) система законодавства; 

д) правова сім’я. 

 

2. Поділ системи права на відносно самостійні структурні елементи та 

наявність між ними певних рівнів ієрархії – це: 

а) органічна єдність та узгодженість; 

б) стабільність та динамізм; 

в) структурна різноманітність; 

г) диференціація та структурна ієрархічність; 

д) об’єктивна зумовленість. 

 

3. Ознака системи права, яка реально існує у зв’язку з особливостями 

економічного та соціально-політичного розвитку; не створюється за розсудом 

людей – це: 

а) стабільність і динамізм; 

б) органічна єдність і узгодженість; 

в) об’єктивна зумовленість; 

г) структурна різноманітність; 

д) диференціація і структурна ієрархічність. 

 

4. Структурними елементами системи права є: 

а) галузі права, норми права, галузі законодавства; 

б) інститути права, підгалузі права, норми права, галузі законодавства; 

в) норми права, інститути права, підгалузі права, галузі права; 

г) норми права, інститути права, підгалузі права, галузі законодавства, 

спеціальне законодавство; 

д) суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, об’єктивна сторона. 
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5. До структурних елементів системи права не належать: 

а) підгалузі права; 

б) норми права; 

в) суб’єкт і об’єкт права; 

г) галузі права; 

д) інститути прав. 

 

6. Основним критерієм для розподілу системи права за галузями є: 

а) правова регламентованість; 

б) предмет і метод правового регулювання; 

в) характер джерел права; 

г) специфіка врегульованих суспільних відносин; 

д) характер типу права. 

 

7. Сукупність засобів та способів правового впливу на суспільні  

відносини – це: 

а) спосіб правового регулювання; 

б) диспозитивний метод правового регулювання; 

в) імперативний метод правового регулювання; 

г) метод правового регулювання;  

д) засіб правового регулювання. 

 

8. Метод правового регулювання, що побудований на засадах влади та 

підпорядкування, який припускає заборони, обов’язки, покарання – це: 

а) спосіб правового регулювання; 

б) диспозитивний метод правового регулювання; 

в) імперативний метод правового регулювання; 

г) метод правового регулювання;  

д) засіб правового регулювання. 

 

9. Автономний метод правового регулювання, що побудований на засадах 

юридичної рівності суб’єктів, угоди сторін та припускає дозволи – це: 

а) спосіб правового регулювання; 

б) диспозитивний метод правового регулювання; 

в)імперативний метод правового регулювання; 

г)метод правового регулювання;  

д) засіб правового регулювання. 

 

10. Уособлена сукупність норм, спрямована на регулювання певної сфери 

якісно однорідних суспільних відносин – це: 

а) правова система; 

б) галузь права; 

в) підгалузь права; 

г) система законодавства; 

д) інститут права. 
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11. Характерною рисою галузі права не є положення про те, що галузь 

права: 

а) охоплює певну якісно однорідну сферу суспільних відносин; 

б) має відносно самостійну сукупність юридичних норм-диспозицій, що 

визначають умови їх реалізації, та своєрідних санкцій; 

в) відзначається своєрідністю обсягу, кількістю інститутів, що її складають; 

г) володіє лише їй властивим режимом правового регулювання,котрим 

забезпечується ефективність дії як галузі в цілому, так і підгалузей та інститутів 

права, що утворені в її складі; 

д) є динамічною і залежною у своєму функціонуванні. 

 

12. Ознакою інституту галузі права не є: 

а) врегулювання всієї сукупності суспільних відносин; 

б) відносна нормативна самостійність; 

в) об’єктивна зумовленість;  

г) відособленість від інших інститутів права; 

д) втілення у своєму змісті особливої юридичної конструкції та загальних 

принципів. 

 

13. Велика група правових норм, що складається з ряду інститутів у складі 

галузі права та врегульовує близькі відносини певного виду – це: 

а) правова система; 

б) галузь права; 

в) підгалузь права; 

г) система законодавства; 

д) інститут права. 

 

14. Система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою 

правових норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин – це: 

а) правова система; 

б) галузь права; 

в) підгалузь права; 

г) система законодавства; 

д) інститут права. 

 

15. Інститути права за виконуваними функціями класифікують на: 

а) галузеві, міжгалузеві; 

б) матеріальні, процесуальні; 

в) регулятивні, охоронні; 

г) прості, складні; 

д) загальні, спеціальні. 
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16. Сукупність правових норм різних галузей права, предметом регулювання 

яких є відносини у сфері реалізації суспільних, державних та міждержавних 

інтересів за допомогою переважно імперативного методу регулювання – це: 

а) процесуальне право; 

б) приватне право; 

в) публічне право; 

г) матеріальне право; 

д) організаційне право. 

 

17. Характерною ознакою публічного права не є: 

а) забезпечення суспільних та державних інтересів; 

б) перевага імперативного методу регулювання; 

в) юридична рівність сторін; 

г) задоволення загального інтересу; 

д) одноособове волевиявлення. 

 

18. До основних ознак публічного права належить: 

а) спрямованість на задоволення приватних інтересів; 

б) вільне волевиявлення усіх сторін; 

в) перевага директивно-обов’язкових норм, розрахованих на пряме 

застосування санкцій; 

г) диспозитивний метод регулювання; 

д) юридична рівність між суб’єктами права. 

 

19. Підсистема права, що регулює відносини у сфері індивідуальних 

інтересів юридично рівних суб’єктів за допомогою переважно диспозитивного 

методу регулювання – це: 

а) процесуальне право; 

б) приватне право; 

в) публічне право; 

г) матеріальне право; 

д) індивідуальне право. 

 

20. Однією з основних ознак приватного права є: 

а) перевага диспозитивних норм, розрахованих на самовідповідальність за 

своїми обов’язками і діями; 

б) спрямованість на задоволення публічних інтересів; 

в) однобічне волевиявлення; 

г) перевага обов’язкової форми регулювання; 

д) ієрархічність відносин між суб’єктами права. 
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21. До галузей публічного права належить: 

а) цивільне право; 

б) сімейне право; 

в) господарське право; 

г) авторське право; 

д) адміністративне право. 

 

22.Сукупність правових норм, що регулюють правове положення особи, 

основи організації суспільного і державного ладу, системи органів держави і 

місцевого самоврядування, механізми здійснення державної влади – це: 

а) адміністративне право; 

б) державне право; 

в) цивільне право; 

г) кримінальне право; 

д) кримінально-виконавче право. 

 

23. Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що 

виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави – це: 

а) державне право; 

б) цивільне право; 

в) адміністративне право; 

г) кримінальне право; 

д) міжнародне право. 

 

24. Галуззю приватного права є: 

а) конституційне право; 

б) фінансове право; 

в) цивільне право; 

г) міжнародне гуманітарне право; 

д) кримінальне право. 

 

25. Трудове право – це: 

а) система правових норм, що охороняють від злочинних зазіхань права і 

свободи людини і громадянина, конституційний лад, усі види власності, 

установлюють міру кримінальної відповідальності за їх вчинення; 

б) система юридичних норм, що регулюють відносини, засновані на угоді 

між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за оплату 

роботи з певної спеціальності, кваліфікації або посади, а також відносини, 

безпосередньо пов’язані з трудовими; 

в) система правових норм, що регулюють майнові і пов’язані з ними 

особисті немайнові відносини й особисті права та охороняють особисті права 

суб’єктів права шляхом створення умов для оцінки і відшкодування заподіяної 

шкоди в майновому еквіваленті; 

г) сукупність правових норм, що регулюють правове положення особи, 

основи організації суспільного і державного ладу, системи органів держави і 
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місцевого самоврядування, механізми здійснення державної влади; 

д) система юридичних норм, що регулюють правовідносини, які 

складаються під час здійснення адміністративного судочинства в результаті 

оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності представників влади. 

 

26.Система правових норм, що охороняють від злочинних зазіхань права і 

свободи людини і громадянина, конституційний лад, усі види власності, 

установлюють міру кримінальної відповідальності за їх вчинення – це: 

а) адміністративне право; 

б) кримінальне право; 

в) цивільне право; 

г) міжнародне право; 

д) кримінально-виконавче право. 

 

27. Цивільне право – це: 

а) система юридичних норм, що регулюють судочинство у справах про 

захист порушених і оспорюваних прав, свобод і законних інтересів громадян, 

організацій та інших суб’єктів цивільних, трудових та інших правовідносин; 

б) система юридичних норм, що регулюють правовідносини, які 

складаються під час здійснення адміністративного судочинства в результаті 

оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності представників влади; 

в) система правових норм, що регулюють майнові і пов’язані з ними 

особисті немайнові відносини й особисті права та охороняють особисті права 

суб’єктів права шляхом створення умов для оцінки і відшкодування заподіяної 

шкоди в майновому еквіваленті; 

г) система правових норм, які регулюють суспільні відносини, що 

формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування реалізації, охорони і захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, а також в процесі здійснення ними управління 

соціально-економічним і адміністративно-політичним розвитком; 

д) система юридичних норм, що регулюють відносини, засновані на угоді 

між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за оплату 

роботи з певної спеціальності, кваліфікації або посади, а також відносини, 

безпосередньо пов’язані з трудовими. 

 

28. Система правових норм і принципів, що регулюють публічні відносини 

між державами, або приватноправові відносини між громадянами різних країн і 

їх об’єднаннями – це: 

а) трудове право; 

б) міжнародне право; 

в) господарське право; 

г) адміністративне право; 

д) державне право. 
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29. Спільною ознакою для національного та міжнародного права є: 

а) структурний розподіл на галузі; 

б) чинність в межах певної держави; 

в) необмежене коло суб’єктів; 

г) забезпеченість державним примусом; 

д) диспозитивність. 

 

30. До основних суб’єктів міжнародного права не належать: 

а) держави; 

б) міжнародні міжурядові організації; 

в) Святий Престол; 

г) Міжнародний комітет Червоного Хреста; 

д) органи державної влади. 

 

VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Правова система і система права.До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Політична 

система 

 Підсистема права, що регулює державні, міждержавні 
та суспільні відносини. 

2 Правова 

система 

 Підсистема права, що регулює майново-вартісні 
відносини, які виникають із приводу духовних благ і 
пов'язані з особистістю їх учасників. 

3 Система права  Упорядкована на засадах права система всіх 
політичних явищ, що функціонують і взаємодіють 
(або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, 
утримання або участі у політичній владі. 

4 Публічне 

право 

 Це комплекс взаємозалежних і узгоджених 
юридичних засобів, призначених для регулювання 
суспільних відносин, а також юридичних явищ, що 
виникають унаслідок такого регулювання (правові 
норми, правові принципи, правосвідомість, 
законодавство, правові відносини, юридичні установи, 
юридична техніка, правова культура, стан законності 
та її деформації, правопорядок та ін.). 

5 Приватне 

право 

 Відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка 
регулює якісно однорідну сферу суспільних відносин 
специфічним методом правового регулювання. 

6 Галузь права  Внутрішня структура права, яка складається з 
взаємозалежних норм, логічно розподілених за 
галузями, підгалузями та інститутами. 

7 Підгалузь 

права 

 Це система всіх упорядкованих певним чином законів 
даної країни, а також міжнародних договорів, 
ратифікованих парламентом. 

8 Інститут права  Система нормативних розпоряджень галузі 
законодавства, які регулюють певну сукупність 
суспільних відносин. 

9 Законодавство 
держави 

 Система однорідних предметно пов'язаних інститутів 
певної галузі права. 
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10 Інститут 
законодавства 

 Система відносно відокремлених від інших і 
пов'язаних між собою правових норм, які регулюють 
певну групу однорідних суспільних відносин. 

 

Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Галузі права. До кожного визначення підберіть 

правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Адміністративне 
право 

 Частина національної системи права. У процесі 
укладання державою різних міжнародних 
договорів (угод, конвенцій), підписання 
міжнародних декларацій, вступу до міжнародних 
організацій (вступ України в РЄ). 

2 Конституційне 
права 

 Система правових норм, які охороняють від 
злочинних посягань на права і свободи людини і 
громадянина, конституційний лад, усі види 
власності та ін., встановлюючи міру кримінальної 
відповідальності за їх вчинення. 

3 Цивільне право  Система норм права, яка регулює порядок 
розгляду і вирішення судом цивільних справ, а 
також порядок виконання судових рішень. 

4 Кримінальне 

право 

 Система принципів і норм Конституції, які 
закріплюють основи суспільного і державного 
ладу, форму правління і державного устрою, 
механізм здійснення державної влади, правове 
становище особи. 

5 Міжнародне 

право 

 Система правових норм, які регулюють 
управлінські відносини у сфері здійснення 
виконавчої влади, розпорядчої діяльності 
державного апарату, його взаємовідносини з 
іншими державними та недержавними 
організаціями і громадянами. 

6 Господарське 

право 

 Система норм права, яка регулює порядок 
діяльності правоохоронних органів і судів у 
зв'язку з розкриттям злочинів, розслідуванням 
кримінальних справ, їхнім розглядом у суді й 
винесенням вироку. 

7 Трудове право  Система правових норм, які регулюють майнові й 
особисті немайнові відносини, що укладаються 
між фізичними та юридичними особами як 
рівноправними. 

8 Житлове право  Система норм права, яка регулює порядок 
діяльності правоохоронних органів і судів у 
зв'язку з розкриттям злочинів, розслідуванням 
кримінальних справ, їхнім розглядом у суді й 
винесенням вироку. 

9 Цивільне 

процесуальне 

право 

 Сукупність норм, які регулюють суспільні 
відносини із задоволення потреб громадян у 
житлі, його використанню, збереженню, 
експлуатації і ремонту в державному, 
кооперативному та приватному житловому фонді 
України. 

10 Кримінально-

процесуальне 

право 

 Система норм права, яка регулює порядок 
розгляду і вирішення судом цивільних справ, а 
також порядок виконання судових рішень. 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Система права. До кожного визначення підберіть 

правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Елементи 
правової системи 
суспільства 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

2 Підсистеми 
функціонування 
правової системи 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3 Елементи системи 

права 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

4 Методи правового 
регулювання 

1)  
2)  

5 Критерії 
віднесення норм 
до приватного чи 
публічного права 

1)  
2)  
3)  
4)  

6 Підсистеми права 1) 2) 
3) 4) 

7 Галузі приватного 

права 

1) 5) 
2) 6) 
3) 7) 
4) 8) 

8 Галузі публічного 

права 

1) 5) 
2) 6) 
3) 7) 
4) 8) 

9 Процесуальні 
галузі права 

1) 4) 
2) 5) 
3) 6) 

10 Ознаки системи 

права 

1)  
2)  
3)  
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Практичне завдання №4 

Заповнити таблицю. Підсистеми та інститути права: 

 Предмет 
регулювання 
публічного права 

 

2 Ознаки публічного 

права 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

3 Предмет 
регулювання 
приватного 
права 

 

4 Ознаки приватного 

права 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

5 Інститути права 
за сферою 
поширення 

1) 

2) 

6 Інститути права за 
функціональною 
роллю 

1) 

2) 

7 Інститути права за 
субординацією у 
правовому 
регулюванні 

1) 

2) 

8 Відмінності між 
правовою 
системою і 
системою права 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

9 Структура 
системи  
законодавства 

1) 
2) 
3) 

10 Форми 
систематизації 
нормативно-
правових актів 

1) 

2) 
3) 

 

VІІ. Словникова робота: 

система права, законодавство, система законодавства, система юридичних 

наук, правова система, структура системи права, норми права, інститути 

права, підгалузі права, галузі права, публічне право, приватне право, базова 

галузь права, профілюючі галузі права, спеціальні галузі права, міжнародне 

право. 
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ТЕМА 13 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ» 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Відмінність нормативно-

правового акта від інших актів (документів) правового характеру. 

 Класифікації нормативно-правових актів 

 Закон як вид нормативно-правового акта: поняття, ознаки, види.  

 Кодекс як особливий вид закону. 

 Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, види. 

 Дія нормативно-правових актів у часі.Дія нормативно-правових актів у 

просторі та за колом осіб. 

 

Скласти схеми: 

 Ознаки нормативно-правового акта. 

 Основні структурні елементи нормативно-правового акта. 

 Форми систематизації нормативно-правових актів. 

 Переваги та недоліки кодифікації нормативно-правових актів. 
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Теми рефератів: 

 «Нормативно-правові акти та критерії їх законності». 

 «Юридична природа законів та підзаконних актів». 

 «Особливості функціонування нормативно-правових актів за колом осіб». 

 «Причини та передумови створення нормативно-правового акта». 

 «Екстериторіальна дія нормативно-правового акта: позитивні та 

проблемні аспекти». 

 «Зовнішня форма (джерело) права у правових системах світу». 

 «Перші нормативно-правові акти в історії України». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Основні підходи до розуміння поняття «нормативно-правовий акт». 

 Державна реєстрація нормативно-правових актів та вступ їх у дію. 

 Удосконалення нормативно-правових актів України шляхом посилення 

вимог до їх якості. 

 Проблеми інкорпорації нормативно-правових актів України. 

 Закон України «Про нормативно-правові акти» як засіб удосконалення 

якості нормативно-правових актів та процесу нормотворчості. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Нормативно-правовий акт – це: 

а) офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це 

суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою 

законодавством процедурою, спрямований на врегулювання суспільних відносин; 

б) одна з форм права, офіційна угода учасників публічно-правових відносин, 

яка встановлює загальнообов’язкові правила поведінки; 

в) загальнообов’язкове формально визначене правило соціально значущої 

поведінки; 

г) санкціоноване державою, історично сформоване правило поведінки, що 

міститься у свідомості людей і ввійшло до звички в результаті багаторазового 

повторення тих самих дій і вчинків; 

д) рішення суду, що виноситься з конкретної справи і стає правилом, 

обов'язковим для всіх судів тієї ж або нижчої інстанції при вирішенні аналогічних 

справ.  

 

2.Першою історичною формою права вважається: 

а) юридичний прецедент; 

б) нормативний договір; 

в) міжнародно-правовий акт; 

г) правовий звичай; 

д) нормативний акт. 
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3. Найвищу юридичну силу в правовій системі сучасної Української держави 

має: 

а) Конституція України; 

б) міжнародний договір; 

в) кодифікований законодавчий акт; 

г) постанова Верховної Ради України; 

д) закон України. 

 

4. Юридична сила нормативно-правових актів залежить від: 

а) місця прийняття нормативного акта; 

б) територіальної юрисдикції правотворчого органу; 

в) компетенції правотворчого органу та виду нормативно-правового акта; 

г) кола суб’єктів, на яких поширюються ці акти; 

д) його внутрішньої структури та змісту. 

 

5.Актом, що не належить до системи нормативно-правових актів України 

є: 

а) постанова Кабінету Міністрів України; 

б) постанова Пленуму Верховного Суду України; 

в) міжнародний договір, ратифікований парламентом України; 

г) Конституція АРК; 

д) указ Президента України. 

 

6.Датою набуття чинності нормативно-правовими актами вищих органів 

державної влади в Україні не може бути: 

а) день офіційного опублікування нормативно-правового акта; 

б) перший день нового бюджетного року; 

в) день, що наступає після спливу встановленого строку з дня офіційного 

опублікування нормативно-правового акта; 

г) день доведення в установленому порядку до виконавців; 

д) день оприлюднення нормативно-правового акта на офіційних сайтах 

державних органів у мережі Інтернет. 

 

7.Державним органом, на який покладено ведення Єдиного державного 

реєстру нормативно-правових актів є: 

а) Адміністрація Президента України; 

б) Інститут законодавства Верховної Ради України; 

в) Міністерство юстиції України; 

г) Міністерство внутрішніх справ України; 

д) Державний комітет статистики України. 
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8. До офіційних друкованих видань, в яких може бути оприлюднено новий 

нормативно-правовий акт не належить: 

а) «Офіційний вісник України»; 

б) «Урядовий кур’єр»; 

в) «Голос України»; 

г) «Вісник Міністерства юстиції України»; 

д) «Відомості Верховної Ради України». 

 

9. Суб’єктами законодавчої ініціативи в Україні є: 

а) депутати Верховної Ради України, Президент України, громадські 

організації; 

б) громадяни України; 

в) Прем’єр-міністр України, народні депутати, Національний Банк України; 

г) депутати Верховної Ради України, Президент України; 

д) народні депутати, Президент України, Національний Банк України, 

Кабінет Міністрів України. 

 

10. Єдиним суб’єктом законотворчої діяльності в Україні є: 

а) Кабінет Міністрів України;  

б) Верховна Рада України;  

в) Президент України;  

г) Конституційний Суд України;  

д) громадянське суспільство. 

 

11.Основною формою нормативно-правових актів Верховної Ради України 

є: 

а) закон; 

б) постанова; 

в) розпорядження; 

г) указ; 

д) декларація. 

 

12. Поняття «Закон України» найбільш повно розкриває наступне 

визначення: 

а) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в 

особливому порядку Верховною Радою України, який визначає відправні засади 

регулювання суспільних відносин; 

б) нормативно-правовий акт, що регулює найважливіші суспільні відносини 

шляхом встановлення загальнообов’язкових правил, приймається в 

установленому порядку Верховною Радою України, Верховною Радою АРК, має 

вищу юридичну силу; 

в) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в 

особливому порядку Верховною Радою України або схвалений безпосередньо 

народом на всеукраїнському референдумі, який визначає відправні засади 

регулювання суспільних відносин; 
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г) нормативно-правовий акт, що регулює найбільш значущі суспільні 

відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових правил поведінки, 

приймається в установленому порядку Верховною Радою України, Верховною 

Радою АРК, безпосередньо народом, має вищу юридичну силу; 

д) офіційний документ, що приймається в особливому порядку та регулює 

певне коло суспільних відносин. 

 

13.Структурним елементом закону не є: 

а) назва закону; 

б) підпис відповідної посадової особи; 

в) заключна частина; 

г) правові приписи закону та наслідки їх невиконання; 

д) преамбула. 

 

14. За предметом правового регулювання виокремлюють: 

а) закони прийняті в результаті референдуму і закони прийняті вищим 

законодавчим органом держави; 

б) конституційні, адміністративні, цивільні та кримінальні закони; 

в) загальні і соціальні закони; 

г) органічні і виключні закони; 

д) конституційні і поточні закони. 

 

15. За суб’єктами прийняття закони класифікують на: 

а) конституційні і поточні; 

б) органічні і виключні; 

в) загальні і соціальні; 

г) конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні і процесуальні; 

д) прийняті в результаті референдуму і прийняті вищим законодавчим 

органом держави. 

 

16.За юридичною силою закони класифікуються на: 

а) конституційні та поточні; 

б) органічні та виключні; 

в) загальні та соціальні; 

г) конституційні, адміністративні, цивільні та кримінальні; 

д) закони прийняті в результаті референдуму та закони прийняті вищим 

законодавчим органом держави. 

 

17. За характером регулювання закони поділяються на: 

а) загальні і соціальні закони; 

б) органічні і виключні закони; 

в) конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні і процесуальні 

закони; 

г) закони прийняті в результаті референдуму і закони прийняті вищим 

законодавчим органом держави; 
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д) конституційні і поточні закони. 

 

18. За предметом правового регулювання виокремлюють: 

а) закони прийняті в результаті референдуму і закони прийняті вищим 

законодавчим органом держави; 

б) конституційні, адміністративні, цивільні та кримінальні закони; 

в) загальні і соціальні закони; 

г) органічні і виключні закони; 

д) конституційні і поточні закони. 

 

19.Структурним елементом закону не є: 

а) назва закону; 

б) підпис відповідної посадової особи; 

в) заключна частина; 

г) правові приписи закону та наслідки їх невиконання; 

д) преамбула. 

 

20. Припинення дії нормативного акта не відбувається в результаті: 

а) застарівання юридичного документа у зв’язку зі зникненням обставин, що 

підлягали регулюванню; 

б) оголошення про втрату юридичної чинності нормативного акта; 

в) прямої вказівки на скасування, що може міститися у спеціальному акті; 

г) закінчення терміну, на який був прийнятий юридичний документ; 

д) прийняття нового нормативного акта, що регулює суспільні відносини в 

даній сфері. 

 

21. Основними принципами дії нормативно-правових актів у просторі є: 

а) принципи інтериторіальності та екстериторільності ; 

б) принципи територіальності та екстериторільності; 

в) принципи територіальності та позатериторіальності; 

г) принципи територіальності та дипломатичної території; 

д) принципи фактичної та умовної територіальності. 

 

22. Визнанняя і застосовування законодавства однієї держави на території 

іншої держави передбачає: 

а) принцип територіальності; 

б) принцип екстериторільності; 

в) принцип позатериторіальності; 

г) принцип дипломатичної території; 

д) принцип умовної територіальності. 

 

23. Принцип екстериторіальності не поширюється на: 

а) будинки посольств та місій; 

б) повітряні та морські судна; 

в) військові бази та полярні станції; 
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г) громадські організації та політичні партії; 

д) космічні кораблі та супутники. 

 

24. Зворотна дія нормативного акта у часі можлива лише у випадку: 

а) застарівання юридичного документу у зв’язку зі зникненням обставин, що 

підлягали регулюванню; 

б) оголошення про втрату юридичної чинності нормативного акта; 

в) конкуренції норм права; 

г) закінчення терміну, на який був прийнятий юридичний документ; 

д) пом’якшення юридичної відповідальності. 

 

25. Зворотна дія нормативного акта у часі застосовується переважно у: 

а) кримінальному праві; 

б) цивільному праві; 

в) господарському праві; 

г) аграрному праві; 

д) державному праві. 

 

26. Ультраактивною формою дії закону у часі є: 

а) переживання закону; 

б) зворотна сила закону; 

в) пряма дія закону; 

г) непряма дія закону; 

д) спеціальна дія закону. 

 

27. Дія закону на нові та на триваючі відносини – це: 

а) переживання закону; 

б) зворотна сила закону; 

в) пряма дія закону; 

г) непряма дія закону; 

д) спеціальна дія закону. 

 

28. Продовження дії закону, що втратив чинність на старі триваючі 

факти з окремих питань та правовідносини, що виникли до вступу в дію нового 

закону та не припинили свого існування – це: 

а) переживання закону; 

б) зворотна сила закону; 

в) пряма дія закону; 

г) непряма дія закону;  

д) спеціальна дія закону. 
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29. Функція оновлення існуючого нормативно-правового матеріалу, його 

деталізації полягає у: 

а) здійсненні відповідно до потреб суспільного розвитку внесенням змін і 

доповнень до приписів нормативно-правових актів; санкціонування вже існуючих 

норм, наприклад, правових звичаїв тощо; 

б) формуванні нормативно-правових актів на основі загальнолюдських 

цінностей, міжнародних стандартів прав людини, створенні умов і механізмів їх 

втілення в життя суспільства і держави; 

в) створенні і ухваленні нових правових норм, що відбуваються в тих 

випадках, коли суспільні відносини раніше не регулювалися і виникла 

необхідність в цьому вперше; 

г) впорядкуванні, обліку, об’єднанні, доповненні нормативно-правових 

актів; 

д) заповненні повного чи часткового пропуску в чинних нормативних актах 

необхідних юридичних норм шляхом формулювання норм, яких бракує. 

 

30. Розбіжності, які існують у питанні співвідношення норми права і 

статті нормативного акта, виникають залежно від: 

а) обсягу нормативного припису, викладені в статті нормативного акта; 

б) обсягу правової доктрини; 

в) обсягу юридичного прецеденту; 

г) способу використання правового звичаю; 

д) способу прийняття нормативно-правових актів. 

 

VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити порівняльну таблицю. На основі опрацьованої літератури 

порівняти зазначені джерела права, самостійно обравши критерії порівняння.  
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Практичне завдання №2 

Розташувати нормативно-правові акти за юридичною силою. 

 Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.01.2014 

№ Р-56/0/3-14 «Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за 

обласною програмою в 2014 році»;  

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 

лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583);  

 Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

від 23.04.1991 (Редакція від 02.03.2014);  

 Розпорядження селищного голови смт. Зеленівка № 78 від 25.09.2013 

Про забезпечення доступу до публічної інформації в виконкомі Зеленівської 

селищної ради; 

 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356;  

 Постанова Верховної Ради України № 740-VII від 20.02.2014  Про 

засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей; Загальна 

декларація прав людини від від 10.12.1948 року;  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 868  Про 

затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно;  

 Укази Президента України № 303/2014 від 17.03.2014 Про часткову 

мобілізацію; 

 Постанова Міністерства Юстиції України № 595/5 від 17.04.2012  Про 

впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

 

Практичне завдання №3 

Заповніть таблицю.Визначити види підзаконних нормативно-правових 

актів у відповідності з суб’єктами нормотворчості. 

№ Назва суб’єкта  Назва підзаконних 

НПА 

1.  нормативно-правові акти 

Верховної Ради України 
 

2.  нормативно-правові акти  

Президента України 

 

3.  нормативно-правові акти Кабінету 

Міністрів України 

 

4.  нормативно-правові акти 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади 
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5.  нормативно-правові акти 

органів місцевої виконавчої влади 

 

6.  нормативно-правові акти 

органів місцевого самоврядування 

 

7.  локальні нормативно-правові 

акти 
 

 

 

VІІ. Словникова робота: 

нормативно-правовий акт, міжнародно-правові акти, закони, підзаконні акти, 

конституційні закони, звичайні закони, інтерпретаційні акти, індивідуальні 

акти, постанова, указ, розпорядження, наказ, розпорядження, рішення, 

положення, інструкція, правила, порядок, перелік, законодавчий акт, пряма дія 

нормативно-правових актів, зворотна дія нормативно-правових актів, 

переживаюча дія нормативно-правових актів. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 24. — Ст. 11. 
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ТЕМА 14. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. НОРМОТВОРЧА ТЕХНІКА. 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Поняття та ознаки правотворчості. Функції та принципи правотворчості. 

 Поняття та стадії правотворчого процесу. 

 Систематизація нормативно-правових актів: поняття, сутність та 

призначення. 

- Облік, інкорпорація та консолідація. 

- Кодифікація та створення зводу законів як особливі змістовні 

форми систематизації нормативно-правових актів. 

 

II. Скласти схеми: 

 Поняття, ознаки та принципи правотворчості. 

 Функції правотворчості. 

 Стадії правотворчого процесу. 

 Види систематизації нормативно-правових актів. 

 Поняття та стадії правотворчого процесу. 

 Теоретичні проблемиформуваннясистемиправаУкраїни. 

 Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ. 

 Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях 

Конституційного Суду України. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Нормотворча термінологія, правові дефініції, юридичні конструкції: 

загальні положення». 

 «Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема 

співвідношення». 

 «Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики». 

 «Пряма правотворчість як вид правотворчості в сучасній Україні». 

 «Порядок набрання чинності нормативно-правових актів України». 

 «Правовізаконияк регулятивна цінність громадянського суспільства». 

 «Законотворчий процес, його основні риси і особливості». 

 «Часові межі дії нормативно-правових актів України: проблемні питання». 

 «Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні». 

 «Законияк джерела права соціального захисту України». 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Поняття правотворчості: теоретико-методологічні проблеми аналізу. 

 Законотворчість: поняття та структура. 

 Питання методології кодифікації законодавства. 

 Систематизація законодавства як гносеологічний процес. 

 Юридичні помилки в правотворчій діяльності. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Тривалий процес формування юридичних норм, що починається з визнання 

державою певних суспільних відносин, усвідомлення необхідності їх правового 

регулювання, формального закріплення і державного захисту юридичних приписів 

– це: 

а) правоутворення;  

б) правозастосування;  

в) формування права;  

г) правотворчість;  

д) законотворчість. 

 

2. Складний, багатоаспектний соціальний процес, зумовлений взаємодією 

об’єктивних умов і суб’єктивних чинників, що визначають і забезпечують 

утворення нових норм права – це: 

а) правоутворення;  

б) правозастосування;  

в) формування права;  

г) правотворчість;  

д) законотворчість. 

 

3. Засобом усунення прогалин у законодавстві є: 

а) аналогія права; 

б) правотворча діяльність; 

в) інтерпретаційна діяльність; 

г) правозастосовна діяльність; 

д) аналогія законодавства. 

 

4. Процесуальна діяльність суб’єктів щодо порядку формування і 

закріплення їхньої волі шляхом прийняття, зміни, призупинення чи скасування 

правових норм, яка відбувається згідно встановленої процедури – це: 

а) законотворчий процес; 

б) правотворчий процес; 

в) систематизація нормативно-правових актів; 

г) законний процес; 

д) юридичний процес. 
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5. Загальними принципами правотворчості є: 

а) гуманізм, демократизм, гласність; 

б) законність, системність, оперативність; 

в) оперативність, поєднання динамізму й стабільності, плановість; 

г) професіоналізм, техніко-юридична досконалість, науковість; 

д) гуманізм, демократизм, принцип адекватного відображення правової 

дійсності. 

 

6. Спеціальними принципами правотворчості є: 

а) плановість, демократизм, гласність; 

б) законність, системність, оперативність; 

в) оперативність, поєднання динамізму й стабільності, плановість; 

г) професіоналізм, техніко-юридична досконалість, науковість; 

д) гуманізм, плановість, принцип адекватного відображення правової 

дійсності. 

 

7. Стадією правотворчого процесу є: 

а) офіційне оприлюднення закону; 

б) встановлення юридичних обставин справи; 

в) встановлення фактичних обставин справи; 

г) юридичне діяння; 

д) процесуальне зрушення. 

 

8. До офіційних друкованих видань, в яких може бути оприлюднено новий 

нормативно-правовий акт не належить: 

а) «Офіційний вісник України»; 

б) «Урядовий кур’єр»; 

в) «Голос України»; 

г) «Вісник Міністерства юстиції України»; 

д) «Відомості Верховної Ради України». 

 

9. За юридичною силою актів правотворчість класифікують на: 

а) законотворчість, підзаконну нормотворчість; 

б) непряму нормотворчість, безпосередню нормотворчість;  

в) основну правотворчість, спеціальну правотворчість;  

г) парламентську правотворчість, урядову правотворчість;  

д) загальну правотворчість, локальну правотворчість. 

 

10. Класифікація правотворчості за формою участі держави не передбачає 

такого виду, як: 

а) санкціонована правотворчість;  

б) спільна правотворчість;  

в) делегована правотворчість;  

г) спеціальна правотворчість;  

д) безпосередня правотворчість. 



233 

 

 

11. За функціональним призначенням правотворчість класифікують на: 

а) поточну, систематизаційну;  

б) непряму, пряму;  

в) установчу, регулятивну;  

г) загальну, спеціальну;  

д) регулятивну, охорону. 

 

12. Безпосередня правотворчість народу здійснюється шляхом: 

а) виборів;  

б) мітингів;  

в) референдуму;  

г) голосування;  

д) плебісцитів. 

 

13. Суб’єктом правотворчості не є: 

а) держава;  

б) громадянське суспільство;  

в) громадські організації;  

г) парламент;  

д) громадянин. 

 

14. Регламентована діяльність компетентних державних органів з 

розробки, прийняття та оприлюднення нормативно-правових актів вищої 

юридичної сили – це: 

а) законотворчий процес; 

б) правотворчий процес; 

в) систематизація нормативно-правових актів; 

г) законний процес; 

д) юридичний процес. 

 

15. Суб’єктами законодавчої ініціативи в Україні є: 

а) депутати Верховної Ради України, Президент України, громадські 

організації; 

б) громадяни України; 

в) Прем’єр-міністр України, народні депутати, Національний Банк України; 

г) депутати Верховної Ради України, Президент України; 

д) народні депутати, Президент України, Національний Банк України, 

Кабінет Міністрів України. 
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16. Єдиним суб’єктом законотворчої діяльності в Україні є: 

а) Кабінет Міністрів України;  

б) Верховна Рада України;  

в) Президент України;  

г) Конституційний Суд України;  

д) громадянське суспільство. 

 

17. Нормотворча діяльність уповноважених органів держави, яка 

здійснюється за дорученням вищого представницького органу державної  

влади – це: 

а) законотворчість;  

б) непряма нормотворчість;  

в) делегована нормотворчість;  

г) спеціальна нормотворчість;  

д) локальна нормотворчість. 

 

18. Визнання, утвердження актів, ухвалених громадськими 

 організаціями – це: 

а) делегована нормотворчість;  

б) спеціальна нормотворчість;  

в) санкціонована нормотворчість;  

г) місцева нормотворчість;  

д) громадська нормотворчість. 

 

19. До основних стадій нормотворчої діяльності не належить: 

а) попередній розгляд проекту нормативно-правового акта;  

б) опублікування й оприлюднення нормативно-правового акта;  

в) громадське обговорення проекту нормативно-правового акта;  

г) підготовка змісту проекту нормативно-правового акта;  

д) набуття нормативно-правовим актом чинності. 

 

20. Гуманізм як принцип нормотворчості полягає у: 

а) виявленні та урахуванні законоутворюючих погоджених інтересів, 

створення певних теоретичних конструкцій, загальної моделі вираження і захисту 

інтересів різних соціальних і етнічних груп, упорядкування соціальних, 

релігійних і етнічних конфліктів, компроміс інтересів; 

б) формуванні нормативно-правових актів на основі загальнолюдських 

цінностей, міжнародних стандартів прав людини, створення умов і механізмів їх 

втілення в життя суспільства і держави; 

в) встановленні і забезпеченні вільного порядку розробки, обговорення і 

ухвалення нормативно-правових актів; створення законодавчих процедур, які б 

забезпечували вираження в законі волі народу, врахування свободи більшості при 

дотриманні прав меншості, погодженість інтересів суспільства, соціальних груп, 

людини; недопущення як незаконного тиску на законодавчу діяльність 

парламенту, так і свавілля з боку парламенту; 
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г) відкритому для громадськості, вільному і діловому обговоренні проектів 

нормативно-правових актів, інформуванні про них населення, прозорості їх 

обговорення в парламенті; 

д) додержанні ієрархії нормативно-правових актів при їх складанні та 

прийнятті їх законним шляхом відповідно до конституційно закріпленого 

процесу нормотворчості.  

 

21. Принцип нормотворчості, який передбачає вираження в законі волі 

народу, врахування прав більшості при дотриманні прав меншості – це: 

а) толерантність; 

б) демократизм; 

в) гласність; 

г) правова законність; 

д) гуманізм. 

 

22. Оперативність як принцип нормотворчості полягає у: 

а) врахуванні узагальненої практики реалізації чинних правових норм, у 

процесі якої виявляються їх помилки, прогалини, колізії, фактично недіючі 

норми, їх застарілість, невідповідність реаліям життя; 

б) залученні до розробки нормативних актів кваліфікованих фахівців із 

відповідних галузей науки, вчених-юристів і юристів-практиків, які мають 

необхідні знання і досвід; наявність глибокої обґрунтованості відповідності 

нормативного акта потребам розвитку суспільства, що міститься у науковій 

концепції; 

в) врахуванні узагальненої практики реалізації чинних правових норм, у 

процесі якої виявляються їх помилки, прогалини, колізії, фактично недіючі 

норми, їх застарілість, невідповідність реаліям життя; 

г) швидкому реагуванні на зміни в суспільстві, їх врахуванні при плануванні 

нормативних актів, не зволіканні підготовки проектів нових, скасуванні 

застарілих та вдосконаленні чинних нормативних актів; 

д) виявленні та урахуванні законоутворюючих погоджених інтересів, 

створення певних теоретичних конструкцій, загальної моделі вираження і захисту 

інтересів різних соціальних і етнічних груп, упорядкування соціальних, 

релігійних і етнічних конфліктів, компроміс інтересів. 

 

23. Гласність як принцип нормотворчості полягає у: 

а) відкритому для громадськості, вільному і діловому обговоренні проектів 

нормативно-правових актів, інформуванні про них населення, прозорості їх 

обговорення в парламенті; 

б) врахуванні узагальненої практики реалізації чинних правових норм, у 

процесі якої виявляються їх помилки, прогалини, колізії, фактично недіючі 

норми, їх застарілість, невідповідність реаліям життя; 

в) додержанні ієрархії нормативно-правових актів при їх складанні та 

прийнятті їх законним шляхом відповідно до конституційно закріпленого 

процесу нормотворчості; 
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г) формуванні нормативно-правових актів на основі загальнолюдських 

цінностей, міжнародних стандартів прав людини, створення умов і механізмів їх 

втілення в життя суспільства і держави; 

д) встановленні і забезпеченні вільного порядку розробки, обговорення і 

ухвалення нормативно-правових актів, створення законодавчих процедур, які б 

забезпечували вираження в законі волі народу, врахування свободи більшості при 

дотриманні прав меншості, погодженість інтересів суспільства, соціальних груп, 

людини; недопущення як незаконного тиску на законодавчу діяльність 

парламенту, так і свавілля з боку парламенту.  

 

24. Толерантність нормотворчості полягає у: 

а) формуванні нормативно-правових актів на основі загальнолюдських 

цінностей, міжнародних стандартів прав людини, створення умов і механізмів їх 

втілення в життя суспільства і держави; 

б) виявленні та урахуванні законоутворюючих погоджених інтересів, 

створення певних теоретичних конструкцій, загальної моделі вираження і захисту 

інтересів різних соціальних і етнічних груп, упорядкування соціальних, 

релігійних і етнічних конфліктів, компроміс інтересів; 

в) встановленні і забезпеченні вільного порядку розробки, обговорення і 

ухвалення нормативно-правових актів, створення законодавчих процедур, які б 

забезпечували вираження в законі волі народу, врахування свободи більшості при 

дотриманні прав меншості, погодженість інтересів суспільства, соціальних груп, 

людини; недопущення як незаконного тиску на законодавчу діяльність 

парламенту, так і свавілля з боку парламенту; 

г) відкритому для громадськості, вільному і діловому обговоренні проектів 

нормативно-правових актів, інформуванні про них населення, прозорості їх 

обговорення в парламенті; 

д) додержанні ієрархії нормативно-правових актів при їх складанні та 

прийнятті їх законним шляхом відповідно до конституційно закріпленого 

процесу нормотворчості. 

 

25. Додержання ієрархії нормативно-правових актів при їх складанні та 

прийнятті їх законним шляхом відповідно до конституційно закріпленого процесу 

нормотворчості – це: 

а) оперативність; 

б) гуманізм; 

в) толерантність; 

г) законність; 

д) науковість і професійність. 

 

26. Припинення дії нормативного акта не відбувається в результаті: 

а) застарівання юридичного документа у зв’язку зі зникненням обставин, що 

підлягали регулюванню; 

б) оголошення про втрату юридичної чинності нормативного акта; 

в) прямої вказівки на скасування, що може міститися у спеціальному акті; 
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г) закінчення терміну, на який був прийнятий юридичний документ; 

д) прийняття нового нормативного акта, що регулює суспільні відносини в 

даній сфері. 

 

27. Зворотна дія нормативного акта у часі можлива лише у випадку: 

а) застарівання юридичного документу у зв’язку зі зникненням обставин, що 

підлягали регулюванню; 

б) оголошення про втрату юридичної чинності нормативного акта; 

в) конкуренції норм права; 

г) закінчення терміну, на який був прийнятий юридичний документ; 

д) пом’якшення юридичної відповідальності. 

 

28. Зворотна дія нормативного акта у часі застосовується переважно у: 

а) кримінальному праві; 

б) цивільному праві; 

в) господарському праві; 

г) аграрному праві; 

д) державному праві. 

 

29. Ультраактивною формою дії закону у часі є: 

а) переживання закону; 

б) зворотна сила закону; 

в) пряма дія закону; 

г) непряма дія закону; 

д) спеціальна дія закону. 

 

30. Дія закону на нові та на триваючі відносини – це: 

а) переживання закону; 

б) зворотна сила закону; 

в) пряма дія закону; 

г) непряма дія закону; 

д) спеціальна дія закону. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Види і форми правотворчості держави. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

2 Правотворення  Діяльність, пов'язана з підготовкою, прийняттям та 
зміною законодавчих актів. Здійснюється Верховною 
Радою України. 

3 Законодавча 
діяльність 

 Правова форма діяльності держави за участю 
громадянського суспільства (у передбачених законом 
випадках), пов'язана із встановленням 
(санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних 
норм. 

4 Підзаконна 
правотворча 
діяльність 

 Спільне прийняття нормативного акта (нормативної 
угоди) на галузевому, професійному, місцевому, 
територіальному рівнях. 

5 Безпосередня 
правотворчість 

 Діяльність, пов'язана з підготовкою і прийняттям 
підзаконних актів. 

6 Санкціонован
а 
правотворчіст
ь 

 Видання нормативно-правового акта за 
уповноваженням, яке виходить із закону, або за 
прямим дорученням одного (вищого) органу держави 
іншому (нижчому) зі збереженням певної системи 
контролю з боку вищого органу за реалізацією 
делегованих повноважень. 

7 Спільна 
право-
творчість 
(нормативні 
угоди) 

 Полягає у виробленні та прийнятті нових нормативно 
-правових актів уповноваженими органами держави і 
посадовими особами. 

8 Делегована 
правотворчість 

 Полягає в утвердженні актів, прийнятих 
організаціями громадянського суспільства — 
недержавними об'єднаннями: суспільними (партіями, 
профспілками та ін.) і комерційними (акціонерними 
товариствами та ін.), або в попередньому дозволі 
щодо їх видання. 

9 Нормотворенн
я трудових 
колективів 

 Примикає до правотворчості державних органів і 
водночас утворює особливий, відокремлений від 
держави вид правотворчої діяльності. Право 
створювати і приймати нормативно-правові акти 
(рішення) надається представницьким органам 
місцевого самоврядування і посадовим особам 
муніципальних утворень міста, селища, села. 

10 Правотворчість 
органів 
місцевого 
самоврядування 

 Виражається в розробці і прийнятті статутів, у яких 
визначаються права й обов'язки об'єднання або 
організації, порядок їх діяльності, реорганізації та 
ліквідації. 

11 Правотворчість  Всі форми й засоби виникнення, розвитку та зміни 
права, у тому числі і правотворчість. 

12 Нормотворення 
громадських 
об'єднань  
(організацій) 

 Діяльність державних і комерційних підприємств, 
установ, організацій, спрямована на розвиток норм 
трудового права, які поширюють свою дію лише на 
відносини одного підприємства, установи, 
організації, де їх схвалено. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Стадії законодавчого процесу та їх етапи: 

1  Законодавча ініціатива — 

2 Проектна стадія 1) ухвалення... 

2)доручення 

3) 

4) 

3   

4  Санкціонування (підписання) 
закону главою держави 
(Президентом) в установлені  
Конституцією строки (в Україні 
— днів) 

 

5  1) 

2) включення закону до... 

3) 

 

Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Систематизація нормативно-правових актів. До 

кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий 

номер: 

1 Систематизація 
нормативно-
правових актів 

 Припускає створення зведених кодифікованих 
актів для основних галузей законодавства. 

2 Кодифікація  Спосіб (форма) систематизації, що полягає в 
об'єднанні декількох нормативно-правових актів, 
що діють в одній і тій же сфері суспільних 
відносин, у єдиний нормативно-правовий акт, як 
правило, без зміни змісту. Виражається в 
підготовці і прийнятті укрупнених актів на базі 
об'єднання норм розрізнених актів, виданих з 
одного питання. 

3 Інкорпорація  Діяльність з упорядкування й удосконалення 
законодавчих й інших нормативно-правових актів, 
зведення їх в єдину внутрішньо погоджену 
систему. 

4 Консолідація  Спосіб (форма) систематизації законодавства, що 
полягає в зовнішньому упорядкуванні уже наявних 
нормативних актів без зміни змісту норм, що 
містяться в них. Результатом є збірники, де 
нормативні акти розташовуються в хронологічному 
чи алфавітному порядку за предметною ознакою, з 
урахуванням юридичної сили поєднуваних актів. 
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5 Загальна  
кодифікація 

 Спосіб (форма) систематизації, у якій 
упорядкування нормативно-правових актів 
провадиться за предметною ознакою: за галузями 
права, їх інститутами. Сферами державної 
діяльності. 

6 Галузева  
кодифікація 

 Передбачає об'єднання правових норм конкретного 
інституту або підгалузі права визначеної галузі. 

7 Міжгалузева 
(комплексна) 
кодифікація 

 Спосіб (форма) систематизації, згідно з якою 
упорядкування нормативно-правових актів 
здійснюється за часом їх опублікування і вступу в 
дію. 

8 Спеціальна 
кодифікація 

 Спосіб (форма) систематизації законодавчих актів, 
що полягає в їх удосконалюванні шляхом зміни 
змісту (переробки й узгодження) юридичних норм, 
пов'язаних загальним предметом правового 
регулювання, і об'єднання в новий єдиний 
нормативно-правовий акт. 

9 Хронологічна 
інкорпорація 

 Передбачає об'єднання правових норм визначеної 
галузі права в суворо встановленому порядку. 
Займає провідне місце серед інших видів, тому що 
розподіляє нормативний матеріал за предметом і 
методом правового регулювання. 

10 Систематична 
інкорпорація 

 Передбачає об'єднання правових норм не за 
галузями права, а за принципом регулювання 
значної сфери суспільних відносин у сфері 
державної діяльності чи галузі господарства, 
соціально-культурного будівництва. 

 

VІІ. Словникова робота: 

правотворчість, законотворчість, акт правотворчості, правотворчий процес, 

стадія правотворчого процесу, правотворча ініціатива, передпроектна стадія 

правотворчого процесу, проектна стадія правотворчого процесу, 

засвідчувальна стадія правотворчого процесу, інформаційна стадія 

правотворчого процесу, безпосередня правотворчість держави, судова 

правотворчість, систематизація нормативно-правових актів, облік 

нормативно-правового матеріалу, інкорпорація, консолідація, кодифікація, звід 

законів. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 24. — Ст. 11. 
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ТЕМА 15. ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Правовідносини: поняття, ознаки та класифікація. Структура 

правовідносин. 

 Суб’єкти правовідносин: поняття та види. Правосуб’єктність: поняття, 

елементи та їх характеристика. 

 Юридичний факт: поняття, ознаки та види. 

 

II. Скласти схеми: 

 Зміст правовідносин. 

 Характерні ознаки правовідносин. 

 Юридичні факти та їх класифікація. 

 Види правових відносин. 

 Фактичний (юридичний) склад: ознаки та види. 

 Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб’єктивних прав особи. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Юридичні особи як суб’єкти правовідносин». 

 «Правосуб’єктність фізичних осіб як суб’єктів правовідносин». 

 «Правовідносини як динамічний елемент романо-германської правової 

сім'ї». 

 «Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України». 

 «Діалектична єдність природи моральних і правових відносин». 

 «Вихідні засади аналізу категорії «правовідносини». 

 «Правовідносини як елемент механізму правового регулювання». 

 «Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників якюридичніфакти». 

 «Поняття та особливості юридичних фактів у конституційному праві 

України». 

 «Діалектична єдність природи моральних і правових відносин». 

 «Поняття і ознаки публічних правовідносин». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Правовідносини особи з державою. 

 Поняття і ознаки публічних правовідносин. 

 Юридичні факти – підстави виникнення. 

 Поняття правоздатності суб'єкта права. 

 Класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права. 
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V. Вирішити тестові завдання: 

1. Врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки – це: 

а) правосуб’єктність; 

б) правовідносини; 

в) соціальні відносини; 

г) правомочність; 

д) правоздатність. 

 

2. Структурними елементами правовідносин є: 

а) юридичний факт, суб’єкти, юридичні права, об’єкт; 

б) деліктоздатність, суб’єкти, юридичний зміст, об’єкт; 

в) юридичний факт, суб’єкти, правоздатність, об’єкт; 

г) юридичний факт, суб’єкти, юридичний зміст, об’єкт; 

д) юридичний факт, юридичний зміст, об’єкт, правомочність. 

 

3. Правовідносини, в яких забезпечується одностороннє волевиявлення 

правомочної сторони – це: 

а) правовідносини в підсистемі приватного права; 

б) правовідносини в підсистемі публічного права; 

в) комплексні правовідносини; 

г) складні правовідносини; 

д) прості правовідносини. 

 

4. Правовідносинами, що виникають із фактів правомірної поведінки 

суб’єкта є: 

а) регулятивні правовідносини; 

б) охоронні правовідносини; 

в) змішані правовідносини; 

г) абсолютні правовідносини; 

д) неабсолютні правовідносини. 

 

5. З фактів неправомірної поведінки суб’єкта виникають: 

а) регулятивні правовідносини; 

б) охоронні правовідносини; 

в) змішані правовідносини; 

г) абсолютні правовідносини; 

д) неабсолютні правовідносини. 

 

6. Видами правовідносин за ступенем визначеності суб’єктів є: 

а) матеріальні, процесуальні; 

б) між юридичною особою – суб’єктом приватного права, державним 

органом і між державними органами;  

в) абсолютні, відносні; 

г) договірні, управлінські, комплексні; 
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д) короткотривалі, довготривалі. 

 

7. Видами правовідносин за поділом прав і обов’язків між суб’єктами є: 

а) короткотривалі та довготривалі правовідносин; 

б) абсолютні та відносні правовідносин; 

в) односторонні, двосторонні та багатосторонні правовідносин; 

г) активні, пасивні та змішані правовідносин; 

д) матеріальні та процесуальні правовідносин. 

 

8. Класифікація правовідносин за субординацією в правовому регулюванні 

передбачає їх поділ на: 

а) активні, пасивні і змішані; 

б) односторонні, двосторонні і багатосторонні; 

в) абсолютні і відносні; 

г) матеріальні і процесуальні; 

д) договірні, управлінські і комплексні. 

 

9. За волевиявленням сторін правовідносини поділяються на: 

а) короткотривалі і довготривалі; 

б) матеріальні і процесуальні;  

в) абсолютні і відносні; 

г) договірні, управлінські і комплексні; 

д) односторонні, двосторонні і багатосторонні. 

 

10. Правовідносини за строком дії класифікують на: 

а) матеріальні і процесуальні  

б) короткотривалі і довготривалі; 

в) односторонні, двосторонні і багатосторонні; 

г) активні, пасивні і змішані; 

д) абсолютні і відносні. 

 

11. До структурних елементів правовідносин належать: 

а) гіпотеза, диспозиція, санкція;  

б) кодифікація, інкорпорація, консолідація;  

в) суб’єкти, об’єкт, зміст;  

г) суб’єктивна сторона, об’єкт;  

д) суб’єкт, об’єктивна сторона. 

 

12. Біосоціальна істота, продукт і суб’єкт суспільних відносин – це: 

а) істота;  

б) індивід;  

в) особа;  

г) фізична особа;  

д) людина. 
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13.Суб’єкт правовідносин, у якого деліктоздатність виникає з досягненням 

певного віку – це: 

а) фізична особа; 

б) підприємство; 

в) установа; 

г) апатрид; 

д) соціальна спільність. 

 

14. Людина, що має стійкий правовий зв’язок з конкретною  

державою – це: 

а) особистість;  

б) громадянин;  

в) фізична особа;  

г) індивід;  

д) особа. 

 

15. Індивід як продукт суспільства, який має стійку систему соціально 

значущих рис – це: 

а) істота;  

б) особистість;  

в) фізична особа;  

г) людина;  

д) особа. 

 

16. Носієм прав та свобод людини є: 

а) усі громадяни певної держави; 

б) усі дієздатні особи; 

в) усі фізичні особи світу; 

г) усі живі істоти;  

д) усі осудні особи. 

 

17. Юридичною особою є: 

а) працівник державного нотаріату;  

б) підприємство;  

в) особа, яка має вищу юридичну освіту;  

г) особа, яка працює в правоохоронних органах;  

д) особа, яка досягла повноліття. 

 

18. До ознак юридичної особи не належить: 

а) організаційна єдність і автономія; 

б) майнова відокремленість; 

в) наявність самостійної майнової відповідальності за своїми обов’язками; 

г) участь у цивільному обігу від чужого імені; 

д) процесуальна правосуб’єктність. 
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19. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність у сукупності 

складають: 

а) правосуб’єктність; 

б) юридичний факт; 

в) юридичний обов’язок; 

г) суб’єктивне право; 

д) об’єктивне право. 

 

20. Правосуб’єктністьскладається з: 

а) правоздатності, дієздатності таделіктоздатності; 

б) правоздатності таделіктоздатності; 

в) правоздатності, правомочності таделіктоздатності; 

г) законного інтересу, дієздатності таделіктоздатності; 

д) законного інтересу, дієздатності таправомочності. 

 

21. Сукупність прав та обов’язків суб’єкта правовідносин, фактичне володіння 

якими може наступити лише за відомих умов – юридичних фактів – це: 

а) загальна правосуб’єктність; 

б) спеціальна правосуб’єктність; 

в) галузева правосуб’єктність; 

г) міжгалузева правосуб’єктність; 

д) індивідуальна правосуб’єктність. 

 

22. Передбачена нормами права можливість суб’єкта мати права і нести 

обов’язки – це: 

а) юридичний факт; 

б) правоздатність; 

в) об’єктивне право; 

г) правопорушення; 

д) юридичний обов’язок. 

 

23. Особа, яка може виступати суб’єктом правовідносин в широкому 

розумінні – це: 

а) громадянин України; 

б) офіційно уповноважена особа, наділена відповідною компетенцією; 

в) фізична особа; 

г) особа, наділена правосуб’єктністю;  

д) правоздатна особа. 

 

24. Передбачена нормами права можливість суб’єкта своїми діями 

набувати та здійснювати права і обов’язки – це: 

а) правоздатність; 

б) деліктоздатність; 

в) дієздатність; 

г) часткова дієздатність; 
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д) обмежена дієздатність. 

 

25. Здатність бути учасником правовідносин, що виникають у зв’язку із 

зайняттям певних посад – це: 

а) обмежена правоздатність; 

б) повна правоздатність; 

в) спеціальна правоздатність; 

г) часткова правоздатність; 

д) загальна правоздатність. 

 

26. Фізичні особи у віці до 14 років наділені: 

а) обмеженою дієздатністю; 

б) частковою дієздатністю; 

в) частковою правосуб’єктністю; 

г) неповною дієздатністю; 

д) частковою правоздатністю. 

 

27. Вид дієздатності, що настає з моменту укладання шлюбу у віці до 18 

років – це: 

а) галузева дієздатність; 

б) повна дієздатність; 

в) загальна дієздатність; 

г) часткова дієздатність; 

д) неповна дієздатність. 

 

28. Вид дієздатності, що настає з 18 років – це: 

а) галузева дієздатність; 

б) повна дієздатність; 

в) загальна дієздатність; 

г) часткова дієздатність; 

д) неповна дієздатність. 

 

29. Складова частина змісту суб’єктивного права, що являє собою 

конкретну юридичну можливість, яка надається правосуб’єктній особі, з метою 

задоволення її інтересів – це: 

а) правосуб’єктність; 

б) дієздатність; 

в) деліктоздатність; 

г) правомочність; 

д) правоздатність. 

 

30. Носія суб’єктивного права називають: 

а) правомочним; 

б) правозобов’язаним; 

в) державним службовцем; 
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г) посадовою особою; 

д) дієздатним. 

 

VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Структура правовідносин.До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Правовідносини  Основні елементи правовідносин (суб'єкти) і 
доцільний спосіб зв'язку між ними на підставі 
суб'єктивних юридичних прав, обов'язків, 
повноважень і відповідальності з приводу 
соціального блага або забезпечення будь-яких 
інтересів. 

2 Структура 
правовідносин 

 Врегульовані нормами права, вольові суспільні 
відносини, що виражаються в конкретному 
зв'язку між правомочними і зобов'язаними 
суб'єктами (носіями суб'єктивних юридичних 
прав, обов'язків, повноважень і відповідальності) 
і забезпечуються державою. 

3 Суб'єктний 
склад 
правовідносин 

 Те, з приводу чого виникає і здійснюється 
діяльність його суб'єктів. 

4 Об'єкт 
правовідносин 

 Сукупність осіб, які беруть участь у пра-
вовідносинах (якнайменше дві — правомочний і 
зобов'язаний). 

5 Зміст 

правовідносин 

 Життєва обставина, з якою норми права 
пов'язують виникнення, зміну або припинення 
правовідносин. Є підставою виникнення, зміни і 
припинення правовідносин. 

6 Юридичний 

факт 

 Суб'єктивні права, обов'язки, повноваження, 
відповідальність суб'єктів правовідносин. 

7 Матеріальні 

передумови 

правовідносин 

 Суб'єктивне юридичне право, повноваження, 
суб'єктивний юридичний обов'язок, юридична 
відповідальність. 

8 Юридичні 

передумови 

правовідносин 

 Реальні дії, пов'язані з використанням і 
здійсненням суб'єктивних юридичних прав і 
суб'єктивних юридичних обов'язків. 

9 Правоздатність  Передбачена нормами права здатність 
(можливість) бути учасниками правовідносин. 

10 Правосуб'єктніс

ть фізичних осіб 

 Передбачена нормами права здатність 
(можливість) індивіда мати суб'єктивні юридичні 
права і виконувати суб'єктивні юридичні 
обов'язки. 

11 Дії  Включають факти, що належать до тієї ж самої 
галузі законодавства. 

12 Події  Включають факти, що належать до різних 
галузей законодавства. 

13 Простий 

фактичний склад 

 Вольова поведінка суб'єктів права, з якою 
пов'язані виникнення, зміна та припинення 
правовідносин. 
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14 Складний 

фактичний склад 

 Юридичні факти, що виникають, змінюються і 
припиняються поза волею людей. 

 

Практичне завдання №2 
Заповнити таблицю. Правосуб'єктність фізичної особи. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Правоздатність  Передбачена нормами права здатність індивіда 
самостійно, своїми усвідомленими діями 
здійснювати (використовувати й виконувати) 
суб'єктивні юридичні права, обов'язків і нести 
відповідальність. 

2 Дієздатність  Передбачена нормами права здатність 
(можливість) індивіда мати суб'єктивні юридичні 
права і виконувати суб'єктивні юридичні 
обов'язки. 

3 Деліктоздатність  Існує від 6 до 14 років. 

4 Повна 
дієздатність 

 Існує 14 — 18 років. 

5 Неповна 
дієздатність 

 Настає з 18 років. 

6 Загальна 
правосуб'єкт 
ність 

 Можливість здобувати права й обов'язки 
відповідно до професійної підготовки та 
обійманої (професійна, посадова); настає при 
наявності певних умов. 

7 Спеціальна 
правосуб'єкт 
ність 

 Можливість здобувати права й обов'язки в 
галузях права (сімейна, шлюбна, трудова та ін.); 
настає після досягненні певного віку. 

8 Міжгалузева 
правосуб'єкт 
ність 
 

 Можливість мати права й обов'язки учасника 
правовідносин (фактичне володіння ними може 
настати лише за відомих умов — юридичних 
фактів). 

9 Галузева 
правосуб'єкт 
ність 

 Можливість здобувати права й обов'язки 
одночасно в декількох суміжних галузях права; 
виникає після досягнення певного віку. 

10 Часткова 
дієздатність 

 Здатність нести відповідальність за вчиненні 
правопорушення. У деяких випадках передує 
настанню повної дієздатності 

11 Обмежена 
дієздатність 

 Встановлена для осіб, визнаних недієздатними за 
рішенням суду внаслідок душевної хвороби чи 
слабоумства. 

12 Повна 
недієздатність 

 Установлюється за рішенням суду щодо осіб, які: 
1) страждають психічним розладом, що істотно 
впливає на здатність усвідомлювати значення 
своїх дій і (чи) керувати ними; 2) зловживають 
спиртними напоями, наркотичними засобами. 

13 Правомочність  Це передбачена нормами права здатність 
(можливість) бути учасниками правовідносин. 

14 Абсолютна 
недієздатність 

 До 6 років. 



254 

 
15 Правосуб'єкт 

ність 
 Складова частина змісту суб'єктивного права, що 

становить конкретну юридичну 
можливість,яканадаєтьсяправосуб'єктній особі з 
метою задоволення її інтересів. 

 

Практичне завдання №3 
Заповнити таблицю. Структура правовідносини: 

 

1 Вкажіть ознаки 
правовідносин 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

2 Структура 

правовідносин 

1)  
2)  
3)  
4)  

3 Передумови 
виникнення 
правовідносин 

1)  
2) юрид. 1) 

2) 
3) 

4 Види змісту 
правовідносин 

1)  
2)  

5 Ознаки 
суб'єктивного 
юридичного 
права 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

6 Ознаки 
суб'єктивного 
юридичного 
обов'язку 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

7 Види 

правомочностей 

1)  
2)  
3)  

8 Структура 
суб'єктивного 
юридичного 
обов'язку 

1)  
2)  
3)  

 

9 Види суб'єктів 
правовідносин 

1) 
2) 
3) 
4) 

10 Склад 
правосуб'єктності 
фізичних осіб 

1) 
2) 
3) 

 

Практичне завдання №4 
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Заповнити таблицю. Об'єкти правовідносин. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Матеріальні 

блага 

 Матеріальні і нематеріальні блага, з приводу 
яких суб'єкти вступають у правовідносини, 
здійснюють свої суб'єктивні права і юридичні 
обов'язки. 

2 Продукти 
духовної та 
інтелектуальної 
творчості 

 Предмети матеріального світу: речі (рухомі і 
нерухомі), цінності, майно та ін. 

3 Об'єкти 
правовідносин 

 Твори мистецтва, літератури, науки, техніки, 
живопису, кіно, інформація, комп'ютерні 
програми та інші результати інтелектуальної 
діяльності, що захищаються законом. 

4 Позитивні дії  Здійснення юридично недозволеної 
діяльності — нелегальне транспортування 
наркотичних засобів та ін. 

5 Особисті 
нематеріальні 
блага 

 Виконана робота, ратифікований 
міжнародний договір, прийнятий 
правозастосовний акт та ін. 

6 Результати дій 
(поведінки) 
суб'єктів 

 Життя, здоров'я, честь, гідність, ділова 
репутація, ім'я, освіта, свобода літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості та 
ін. 

7 Негативні дії  Послуги виробничого і невиробничого 
характеру: виконання роботи, обумовленої 
договором або контрактом. 

 



256 

 

Практичне завдання №5 
Заповнити таблицю. Види правовідносин: 

 

1 Об'єкти 

правовідносин 

1) 
2) 
3) 
4) 

2 Види 
правовідносин за 
функціями права 

1) 
2) 

3 Види 
правовідносин за 
характером 
обов'язку 

1) 
2) 

4 Види 
правовідносин за 
ступенем 
визначеності 
суб'єктів 

1) 
2) 

5 Види 
правовідносин за 
субординацією у 
правовому 
регулюванні 

1) 
2) 

6 Види 
правовідносин за 
кількістю 
суб'єктів 

1) 
2) 

7 Види 
правовідносин 
за розподілом 
прав і 
обов'язків 

1) 

2) 

8 Види 
правовідносин за 
волевиявленням 
сторін 

1) 

2) 

9 Види 
правовідносин за 
терміном дії 

1) 
2) 

10 Види 
правовідносин за 
суб'єктами 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
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VІІ.Словникова робота: 

правовідносини, політичні відносини, моральні відносини, економічні відносини, 

релігійні відносини, правові відносини, склад правовідносин, суб’єкт 

правовідносин, фізичні особи, посадові особи, соціальні організації, соціальні 

спільності, правосуб’єктність, правоздатність, загальна правоздатність, 

галузева правоздатність, спеціальна правоздатність, дієздатність, 

деліктоздатність, об’єкт правовідносин, зміст правовідносин, юридичний 

зміст правовідносин, фактичний зміст правовідносин, юридичний факт, 

юридичні події, юридичні дії, правомірні дії, юридичні акти, поступки, 

неправомірні дії, злочини, проступки, правова презумпція, суб’єктивне право, 

юридичний обов’язок, загальнорегулятивні відносини, регулятивні відносини, 

охоронні відносини, абсолютні правовідносини, відносні правовідносини, 

активні правовідносини, пасивні правовідносини, прості правовідносини, 

складні правовідносини, односторонні правовідносини, двосторонні 

правовідносини, договірні (диспозитивні) правовідносини, імперативні 

правовідносини, довготривалі правовідносини, короткотривалі правовідносини. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356. 

 Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135. 
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ТЕМА 16. РЕАЛІЗАЦІЯНОРМ ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 Реалізація норм права: поняття та ознаки. Форми реалізації норм права. 

 Застосування норм права: поняття, ознаки та види.Підстави, форми і 

функції застосування норм права. 

 Стадії застосування нормативних приписів. Акти правозастосування: 

поняття та види. 

 

II. Скласти схеми: 

 Види актів застосування норм права. 

 Форми безпосередньої реалізації норм права. 

 Ознаки та основні види реалізації норм права. 

 Акти правозастосування: поняття та види. 

 Стадії застосування правових норм. 

 Правотворча і правозастосовна діяльність: їх діалектична єдність. 

 Характеристика та класифікація правозастосовчих помилок. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Прогалини у праві та шляхи їх подолання: питання теорії і практики». 

 «Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних 

справ». 

 «Колізії в законодавстві та способи їх переборення». 

 «Справедливість як основа правозастосовної діяльності». 

 «Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення 

правових колізій». 

 «Правомірна поведінка співробітників міліції як засіб реалізації норм права». 

 «Застосуваннянормправав субсидіарному порядку: основні вимоги та 

передумови». 

 «Зміцнення законності у правозастосовному процесі». 

 «Фактори, що впливають на прийняття правозастосувальних рішень». 

 «Акти вищих судів загальної юрисдикції як засіб подолання прогалин у 

законодавстві». 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект). 

 Правотворча і правозастосовча діяльність: їх діалектична єдність. 

 Правозастосувальні акти та акти тлумачення права. 

 Права людини в площині правозастосувальної діяльності. 

 Поняття, види та способи усунення колізій. 
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V. Вирішити тестові завдання: 

1. Реалізація норм права – це: 

а) застосування правових норм шляхом активної чи пасивної поведінки 

суб’єктів, що здійснюється ними за їх власним волевиявленням; 

б) втілення повноважних правових норм у діяльності суб’єктів права через 

виконання громадських обов’язків; 

в) втілення встановлених правових норм у діяльності суб’єктів права через 

виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання 

заборон; 

г) індивідуально-конкретний, державно-владний припис, винесений 

відповідним органом унаслідок вирішення юридичної справи; 

д) встановлення соціальних норм у діяльності суб’єктів права. 

 

2. Ознакою реалізації норм права не є: 

а) правомірність дій, тобто відповідність їх нормам права; 

б) соціальна корисність дій – їх спрямованість на задоволення приватних і 

публічних потреб та інтересів суспільства і людини; 

в) процедурний характер дій, регламентованість нормами права процесу 

діяльності суб’єктів права; 

г) державно-владний характер дій; 

д) забезпеченість державою процесу і результату реалізації права. 

 

3. Форми реалізації норм права залежно від порядку реалізації класифікують 

на: 

а) примусові, добровільні; 

б) пасивні, активні; 

в) колективні, індивідуальні; 

г) загальні, казуальні; 

д) постійні, тимчасові. 

 

4. За визначеністю у часі форми реалізації норм класифікують на: 

а) негайні, строкові тривалі, безстрокові тривалі; 

б) загальні, спеціальні, додаткові; 

в) зворотні, незворотні; 

г) загальні, казуальні, специфічні; 

д) короткотривалі, довготривалі, негайні. 

 

5. Найоб’ємнішою ланкою в юридичному процесі, спрямованою на 

індивідуальне регулювання суспільних відносин: 

а) дотримання норм права; 

б) виконання норм права; 

в) використання норм права; 

г) застосування норм права; 

д) реалізація норм права. 
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6. Правова форма діяльності уповноважених на те органів держави і 

посадових осіб, яка полягає у реалізації приписів норм права відносно конкретних 

життєвих випадків – це: 

а) дотримання норм права; 

б) виконання норм права; 

в) використання норм права; 

г) застосування норм права; 

д) реалізація норм права. 

 

7. До підстав застосування норм права не належить: 

а) необхідність безпосередньо, без допомоги владних структур, реалізувати 

свої права; 

б) необхідність вирішити спір про право, коли сторони самі не можуть 

виробити узгоджене рішення про наявність або міру суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків; 

в) необхідність вдатися до примусових заходів, визначити міру юридичної 

відповідальності у разі вчинення правопорушень, невиконання обов’язків, 

перешкоджання у здійсненні прав; 

г) необхідність офіційно встановити наявність чи відсутність юридичних 

фактів або конкретних документів; 

д) необхідність здійснити виконавчо-розпорядчу діяльність органів держави 

і органів місцевого самоврядування – вирішення кадрових питань. 

 

8. Поняття «правозастосування» та «механізм правового регулювання 

суспільних відносин» співвідносяться таким чином: 

а) «правозастосування» є обов’язковою стадією «механізму правового 

регулювання суспільних відносин»; 

б) «правозастосування» виступає факультативною стадією «механізму 

правового регулювання суспільних відносин»; 

в) правозастосовна діяльність закладає нормативну основу правового 

регулювання суспільних відносин; 

г) «правозастосування» не входить до «механізму правового регулювання 

суспільних відносин»; 

д) «правозастосування» збігається зі змістом «механізму правового 

регулювання». 

 

9. До вимог застосування норм права не належить принцип: 

а) доцільності; 

б) обґрунтованості; 

в) справедливості; 

г) законності; 

д) гуманізму. 
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10. Вибір оптимального шляху здійснення норми в конкретній життєвій 

ситуації передбачає: 

а) законність як принцип застосування норм права; 

б) справедливість як принцип застосування норм права; 

в) обґрунтованість як принцип застосування норм права; 

г) доцільність як принцип застосування норм права; 

д) гуманізм як принцип застосування норм права. 

 

11. Стадіями застосування норм права є: 

а) встановлення фактичних обставин, юридична кваліфікація, винесення 

рішення; 

б) прийняття рішення просто застосування норм права, юридична 

кваліфікація, застосування норм права; 

в) виникнення спору про право, юридична кваліфікація, винесення рішення; 

г) порушення права, з’ясування обставин, винесення рішення; 

д) вирішення спору про право, юридична кваліфікація, видання 

правозастосовного акту. 

 

12. Суб’єктом правозастосування не може виступати: 

а) суд; 

б) громадянин України; 

в) місцевий районний суд; 

г) Верховна Рада України; 

д) Президент України. 

 

13. Форма реалізації зобов’язальних правових норм, що полягає в активній 

поведінці суб’єктів – це: 

а) дотримання норм права; 

б) виконання норм права; 

в) використання норм права; 

г) застосування норм права; 

д) реалізація норм права. 

 

14. Пасивна поведінка суб’єкта, що полягає в утриманні від активних дій, 

заборонених юридичними нормами – це: 

а) дотримання норм права; 

б) виконання норм права; 

в) використання норм права; 

г) застосування норм права; 

д) реалізація норм права. 
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15. Подання громадянином обов’язкового податкового звіту – це: 

а) дотримання норм права; 

б) виконання норм права; 

в) використання норм права; 

г) застосування норм права; 

д) реалізація норм права. 

 

16. Реалізація права на вищу освіту – це: 

а) дотримання норм права; 

б) виконання норм права; 

в) використання норм права; 

г) застосування норм права; 

д) притримання норм права. 

 

17. Владна діяльність державних органів і окремих недержавних 

інститутів з охорони норм права від будь-яких порушень, прав і свобод людини, 

законності і правопорядку – це: 

а) оперативно-виконавча форма правозастосовної діяльності; 

б) правозахисна форма правозастосовної діяльності; 

в) правоохоронна форма правозастосовної діяльності; 

г) правозабезпечувальна форма правозастосовної діяльності; 

д) правотворча форма правозастосовної діяльності. 

 

18. Діяльність судових органів щодо здійснення правосуддя належить до: 

а) оперативно-виконавчої форми правозастосовної діяльності; 

б) правозахисної форми правозастосовної діяльності; 

в) правоохоронної форми правозастосовної діяльності; 

г) правозабезпечувальної форми правозастосовної діяльності; 

д) правотворчої форми правозастосовної діяльності. 

 

19. Розпорядча діяльність державних органів з виконання приписів правових 

норм, зокрема, здійснення адміністративних послуг, з метою позитивного впливу 

на суспільні відносини – це: 

а) оперативно-виконавча форма правозастосовної діяльності; 

б) правозахисна форма правозастосовної діяльності; 

в) правоохоронна форма правозастосовної діяльності; 

г) правозабезпечувальна форма правозастосовної діяльності; 

д) правотворча форма правозастосовної діяльності. 

 

20. Видача свідоцтва про реєстрацію шлюбу; рішення про будівництво 

промислового об’єкта; нарахування та виплата пенсії належать до: 

а) оперативно-виконавчої форми правозастосовної діяльності; 

б) правозахисної форми правозастосовної діяльності; 

в) правоохоронної форми правозастосовної діяльності; 

г) право забезпечу вальної форми правозастосовної діяльності; 
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д) правотворчої форми правозастосовної діяльності. 

 

21. Дії спрямовані на досягнення правового результату є: 

а) юридичним вчинком; 

б) юридичною подією; 

в) юридичним актом; 

г) юридичною діяльністю; 

д) юридичною умовою. 

 

22. Однією із класифікацій правозастосовних актів є класифікація за: 

а) формою зовнішнього виразу; 

б) формою реалізації повноважень органів державного механізму; 

в) способом організації та діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

г) правовим механізмом реалізації державної влади; 

д) методами здійснення державної влади уповноваженими на те органами, за 

суб’єктами видання. 

 

23. Акти застосування норм права за формою зовнішнього вираження 

класифікують на: 

а) у часі і у просторі; 

б) акти парламенту та акти глави держави; 

в) вироки і накази; 

г) захисні і охоронні; 

д) письмові і конклюдентні. 

 

24. Різновидами актів застосування норм права за юридичними наслідками 

є: 

а) забороняючі і зобов’язуючі; 

б) правозмінні і правоконстатуючі; 

в) знакові і усні; 

г) у просторі і за колом осіб; 

д) акти виконавчих органів влади і акти органів місцевого самоврядування. 

 

25. Класифікація актів застосування норм права за способом прийняття 

передбачає їх поділ на: 

а) основні і допоміжні; 

б) уповноважуючі і забороняючі; 

в) рішення і накази; 

г) колегіальні і одноосібні; 

д) акти глави держави та акти контрольно-наглядових органів. 

 

26. За суб’єктами прийняття акти застосування норм права класифікують 

на: 

а) попередження і розпорядження; 
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б) акти органів місцевого самоврядування і акти контрольно-наглядових 

органів; 

в) правовідновлюючі і правоприпиняючі; 

г) загальні і спеціальні; 

д) основні і допоміжні. 

 

27. Акти застосування норм права за галузевою приналежністю 

класифікують на: 

а) зобов’язуючі і забороняючі; 

б) цивільно-правові і конституційно-правові; 

в) основні і допоміжні; 

г) усні і письмові; 

д) протести і ухвали. 

 

28. За характером індивідуальних приписів акти застосування норм права 

класифікують на: 

а) забороняючі і зобов’язуючі; 

б) правозмінні і правоконстатуючі; 

в) знакові і усні; 

г) у просторі і за колом осіб; 

д) акти виконавчих органів влади і акти органів місцевого самоврядування. 

 

29. Класифікація актів застосування норм права за значенням у юридичному 

процесі передбачає їх поділ на: 

а) основні і допоміжні; 

б) уповноважуючі і забороняючі; 

в) рішення і накази; 

г) колегіальні і одноосібні; 

д) акти глави держави та акти контрольно-наглядових органів. 

 

30. За функціональним критерієм правозастосовні акти класифікують на: 

а) контролюючі і регулятивні; 

б) регулюючі і контролюючі; 

в) регулятивні і охоронні; 

г) регулятивні і інтегративні; 

д) охоронні і аксіологічні. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Правореалізація і правозастосування. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Правореалізація  Втілення в життя загальних установлень, які 
містяться в преамбулах законів, статтях, що 
фіксують загальні завдання і принципи права та 
правової діяльності. 

2 Правозастосування  Втілення в реальні відносини конкретних норм 
права. 

3 Реалізація 
загальних 
установлень 

 Здійснювана у процедурно-процесуальному 
порядку владна-організуюча діяльність 
компетентних державних органів і посадових 
осіб, яка полягає в індивідуалізації юридичних 
норм стосовно конкретних суб'єктів і конкретних 
життєвих випадків в акті застосування норм 
права. 

4 Додержання  Полягає в обов'язковому вчиненні активних дій, 
що передбачаються нормами права в інтересах 
правомочної сторони, у виконанні обов'язків. 

5 Виконання  Полягає у використанні можливостей, наданих 
правовими нормами, у здійсненні суб'єктивних 
прав для задоволення власного інтересу. 

6 Використання  Полягає в утриманні від дій, заборонених 
юридичними нормами, суворому дотриманні 
встановлених заборон. 

7 Реалізація 
правових норм у 
конкретних 
правовідносинах 

 Втілення в реальні відносини конкретних норм 
права. 

8 Активна форма 
реалізації 

 Припускає реалізацію норм, що містять заборони, 
через утримання суб'єкта від дій, за які 
встановлюється юридична відповідальність. 

9 Пасивна форма 
реалізації 

 Припускає реалізацію загальних правових норм, 
якими користуються суб'єкти права щодо всіх 
інших суб'єктів. 

10 Реалізація 
конкретних 
правових норм у 
конкретних 
правовідносинах 

 Втілення розпоряджень правових норм у 
правомірній поведінці суб'єктів права, в їх 
практичній діяльності. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю.Форми і стадії застосування і реалізації права: 
 

1 За рівнем 
(глибиною) 
реалізації 
розпоряджень, 
що містяться в 
нормативно-
правових актах 

1) 

2) 

3) 

2 Форми реалізації 
права за 
складністю і 
характером дій 
суб'єкта 

1) 

2) 

3 Основні стадії 
застосування 
норм права 

1) 

2) 

3) 

4 Форми 
безпосередньої 
реалізації права 

 

 

 

5 Ознаки 
застосування 
норм права 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю.Види актів застосування права: 
 

1 Серед актів 
застосування 
норм права слід 
розрізняти 

1) ... акт, у якому виражене.... 

2)...   (проміжні, додаткові), що 
оформляються... 

2 Види актів 
застосування 
норм права за 
формою 
зовнішнього 
вираження 

1) 
2) 
3) 

3 За суб'єктами 
прийняття 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

4 За функціями у 
правовому 
регулюванні 

1) 
2) 

5 Види актів за 
юридичною 
формою 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

6 Види актів за 
способом 
прийняття 

1) 
2) 

7 Види актів за 
юридичними 
наслідками 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

8 За значенням у 
юридичному 
процесі 

1) 
2) 

9 За характером 
індивідуальних 
приписів 

1) 
2) 
3) 
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Практичне завдання №4 

Заповнити таблицю. Види актів застосування права: 

1 Серед актів 
застосування 
норм права слід 
розрізняти 

1) ... акт, в якому виражене.... 
2)...  (проміжні, додаткові), що 
оформляються... 

2 Види актів 
застосування 
норм права за 
формою 
зовнішнього 
вираження 

1) 
2) 
3) 

3 За суб'єктами 
прийняття 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

4 За функціями у 
правовому 
регулюванні 

1) 
2) 

5 Види актів за 
юридичною 
формою 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

6 Види актів за 
способом 
прийняття 

1) 
2) 

7 Види актів за 
юридичними 
наслідками 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

8 За значенням в 
юридичному 
процесі 

1) 
2) 

9 За характером 
індивідуальних 
приписів 

1) 
2) 
3) 
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VІІ.Словникова робота: 

реалізація норм права, реалізація загальних установлень, додержання, 

виконання, використання, застосування права, стадії застосування норм 

права, встановлення фактичних обставин справи, встановлення юридичної 

основи справи, прийняття рішення та його документальне оформлення у 

правозастосовному акті, виконання ухваленого рішення уповноваженими 

органами, вимоги до застосування норм права, акт застосування норм права, 

правозастосовний акт, прогалини у праві, аналогія закону, аналогія 

права,субсидіарне застосування норм права, правозастосовна техніка, 

юридичні колізії, колізії в законодавстві, темпоральна (часова) колізія, 

ієрархічна (субординаційна) колізія, змістовна (сутнісна) колізія. 
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ТЕМА 17. ТЛУМАЧЕННЯНОРМ ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Тлумачення норм права: поняття, ознаки. Значення тлумачення в 

правотворчій та правозастосувальній діяльності. 

 Способи тлумачення норм права. 

 Офіційне та неофіційне тлумачення. Їх різновиди та загальна 

характеристика.Види тлумачення норм права за обсягом їх правового 

змісту. 

 

II. Скласти схеми: 

 Види тлумачення. 

 Способи тлумачення. 

 Функції тлумачення та їх характеристика. 

 Класифікація інтерпретаційно-правових актів. 

 Значення тлумачення в правотворчій та правозастосувальній діяльності. 

 Методологічні способи тлумачення принципу верховенства права. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Поняття і необхідність тлумачення права». 

 «Тлумачення норм права: наукове та практичне значення». 

 «Офіційне і неофіційне тлумачення: загальна характеристика». 

 «Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції 

України: теоретичний аспект». 

 «Акти офіційного тлумачення норм права: загальні положення». 

 «Загальнотеоретичні аспекти тлумачення конституцій та законів органами 

конституційної юстиції». 

 «Судове тлумачення і принцип верховенства права». 

 «Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: 

перспектива конституціоналізації». 

 «Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних 

колізій». 

 «Правові акти Конституційного суду України як джерела сучасного 

конституційного права України». 

 «Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних 

принципів демократичної, правової держави». 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології. 

 Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України. 

 Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні 

правосуддя. 

 Правозастосувальні акти та акти тлумачення права. 

 Класифікація тлумачення норм права. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Розумова інтелектуальна діяльність суб’єкта, що направлена на 

з’ясування та роз’яснення змісту норми права – це: 

а) тлумачення права; 

б) пояснення права; 

в) з’ясування права; 

г) інтерпретація права; 

д) розкриття норм права 

 

2. «Тлумачення» в широкому значенні розуміють, як: 

а) категорію права; 

б) наукову дисципліну; 

в) пізнавальний процес; 

г) галузь права; 

д) юридичний процес. 

 

3. Тлумачення норм права «для себе» – це: 

а) тлумачення-роз’яснення; 

б) тлумачення-уяснення; 

в) тлумачення-пояснення; 

г) офіційне тлумачення; 

д) правильна відповідь відсутня. 

 

4. Тлумачення норм права «для інших» – це: 

а) тлумачення-роз’яснення; 

б) тлумачення-з’ясування; 

в) тлумачення-пояснення; 

г) офіційне тлумачення; 

д) неофіційне тлумачення. 

 

5. Структурними елементами тлумачення норм права є: 

а) суб’єкт, об’єкт, предмет та мета тлумачення; 

б) суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона та об’єктивна сторона тлумачення; 

в) суб’єкт, об’єкт та завдання тлумачення; 

г) суб’єкт, об’єкт та способи тлумачення; 
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д) суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона та способи тлумачення. 

 

6. До елементів тлумачення норм права належить: 

а) роз’яснення норм права; 

б) повідомлення про можливий зміст норми права; 

в) опублікування; 

г) спосіб тлумачення норм права; 

д) спрощення норм права 

 

7. Джерела права, як структурний елемент тлумачення норм права є: 

а) об’єктом тлумачення; 

б) суб’єктом тлумачення; 

в) суб’єктивною стороною тлумачення; 

г) об’єктивною стороною тлумачення; 

д) наслідки тлумачення. 

 

8. До об’єктів тлумачення норм права належить: 

а) призначення; 

б) компетенція; 

в) відповідність; 

г) воля; 

д) завдання. 

 

9. Предметом тлумачення норм права є: 

а) норма права; 

б) акт тлумачення норм права; 

в) текст закону; 

г) роз’яснення норм права;  

д) воля законодавця. 

 

10. Співвідношення термінів «тлумачення» та «інтерпретація» полягає в 

тому, що: 

а) вони є тотожними; 

б) вони співвідносяться як форма та зміст; 

в) один із них є різновидом іншого; 

г) вони є протилежними 

д) термін «інтерпретація» є похідним від терміну «тлумачення». 

 

11. Вимога тлумачення норм права, що передбачає неможливість виходу за 

межі волі законодавця, вираженій у нормі права – це: 

а) обмеженість; 

б) попередженність; 

в) застереження; 

г) правове застереження. 

д) зауваження. 
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12. Необхідність тлумачення норм права обумовлена тим, що: 

а) норми права взаємопов’язані між собою; 

б) норми права регулюють однакові суспільні відносини; 

в) норми права норми права творять право; 

г) норми права є суб’єктом міжнародного правотворення; 

д) норми права однакові між собою. 

 

13. В процесі тлумачення нормативно-правових актів встановлюється: 

а) значення нормативних приписів, основна мета, ціль і соціальна 

направленість, місце в системі правового регулювання; 

б) порядок застосування міжнародних актів; 

в) коло суспільних відносин, що підпадають під дію норм права; 

г) історія створення норм права та їх функцій для суспільства; 

д) зміна умов, поява нових фактів, що впливають на застосування норми 

права. 

 

14. До об’єктивної необхідності тлумачення норм права не належить: 

а) абстрактна форма викладення норми права; 

б) наявність правової колізії; 

в) складність та невизначеність термінів; 

г) наявність конкуренції норм права; 

д) зміни в суспільних відносинах. 

 

15. Обставинами, що виключають необхідність тлумачення правових норм 

є: 

а) вживання термінів, які є більш вузькими чи більш широкими, ніж правове 

поняття, що вони виражають, або вживання слів-синонімів на позначення одного 

поняття; 

б) наявність в юридичних текстах спеціальних юридичних термінів та 

оціночних категорій; 

в) досконалість юридичної техніки, присутність ясної, точної, зрозумілої 

мови юридичного акта, однозначність, чіткість формулювань; 

г) вживання висловів, які вимагають з’ясування можливих варіантів 

поведінки, що ними передбачаються; 

д) недосконалість юридичної техніки, відсутність ясної, точної, зрозумілої 

мови юридичного акта, двозначність, розпливчатість формулювань. 

 

16. Спосіб тлумачення норм права, який з’ясовує зміст норми права на 

підставі засобів граматичного і лексичного аналізу її словесного формулювання – 

це: 

а) функціональний; 

б) логічний; 

в) телеологічний; 

г) історико-політичний; 
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д) граматичний. 

 

17. Систематичний спосіб тлумачення норм права полягає у: 

а) з’ясуванні змісту норми права на підставі засобів граматичного і 

лексичного аналізу її словесного формулювання; 

б) з’ясуванні змісту норми права встановленням її системних юридичних 

зв’язків з іншими нормами, її місця та ролі у системі права; 

в) з’ясуванні змісту норми права відповідно до закладеної у ній мети; 

г) з’ясуванні змісту норми права на підставі використання законів, правил і 

прийомів формальної логіки; 

д) з’ясуванні змісту норм права на основі аналізу конкретних обставин, 

умов, в яких функціонує норма права. 

 

18. Спосіб тлумачення норм права, який з’ясовує змісту норми права 

відповідно до закладеної у ній мети – це: 

а) спеціально-юридичний; 

б) функціональний; 

в) телеологічний; 

г) історико-політичний; 

д) логічний. 

 

19. Історико-політичний спосіб тлумачення норм права полягає у: 

а) з’ясуванні змісту норми права відповідно до закладеної у ній мети; 

б) з’ясуванні змісту норм права на основі аналізу конкретних обставин, 

умов, в яких функціонує норма права; 

в) з’ясуванні змісту норм права на основі аналізу конкретних історичних 

умов їх прийняття; 

г) з’ясування змісту норми права на підставі використання законів, правил і 

прийомів формальної логіки; 

д) з’ясуванні змісту норми, засноване на досягненнях юридичної науки і 

практики, знанні юридичної техніки, техніко-юридичних способів і прийомів, 

використовуваних нормотворцем для вираження своєї волі, на професійному 

умінні і навичках інтерпретатора. 

 

20. Спосіб тлумачення норм права, який з’ясовує зміст норм права на основі 

аналізу конкретних обставин, умов, в яких функціонує норма права: 

а) граматичний; 

б) телеологічний; 

в) спеціально-юридичний; 

г) функціональний; 

д) систематичний. 

 

21. Логічний спосіб тлумачення норм права полягає у: 

а) з’ясуванні змісту норми права відповідно до закладеної у ній мети – 

орієнтира для поведінки; 
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б) з’ясуванні змісту норм права на основі аналізу конкретних обставин, 

умов, в яких функціонує норма права; 

в) з’ясуванні змісту норм права на основі аналізу конкретних історичних 

умов їх прийняття; виявлення політичних цілей і завдань, закладених 

законодавцем; 

г) з’ясуванні змісту норми права на підставі використання законів, правил і 

прийомів формальної логіки; 

д) з’ясуванні змісту норми, засноване на досягненнях юридичної науки і 

практики, знанні юридичної техніки, техніко-юридичних способів і прийомів, 

використовуваних нормотворцем для вираження своєї волі, на професійному 

умінні і навичках інтерпретатора. 

 

22. Дослідження техніко-юридичних засобів та прийомів вираження волі 

нормотворця з метою розкриття термінів, категорій, конструкцій та інших 

елементів його змісту – це: 

а) систематичний спосіб тлумачення; 

б) функціональний спосіб тлумачення; 

в) логічний спосіб тлумачення; 

г) спеціально-юридичний спосіб тлумачення; 

д) історико-політичний спосіб тлумачення. 

 

23. Різновидами тлумачення за юридичною силою є: 

а) офіційне, неофіційне; 

б) обов’язкове, необов’язкове; 

в) нормативне, казуальне; 

г) законодавче, добровільне; 

д) філологічне, системне. 

 

24. Тлумачення, яке здійснюється спеціально уповноваженим 

компетентним в цій галузі органом – це: 

а) офіційне тлумачення; 

б) обов’язкове; 

в) нормативне; 

г) законодавче; 

д) неофіційне. 

 

25. Казуальне тлумачення – це: 

а) роз’яснення норм права, за якого їх дійсний зміст ширшийза буквальний 

текст, «дух» закону ширшийза його «букву»; 

б) загальне, формально обов’язкове для певної категорії справ, виражене в 

інтерпретаційних нормах-аргументах на користь переконуючого розуміння 

правової норми; 

в) конкретне, обов’язкове тільки для конкретної справи, вирішенням якої 

зазвичай займаються суб’єкти правозастосовної діяльності; 

г) роз’яснення, за якого дійсний зміст норми права відповідає буквальному 
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текстовому вираженню, тобто «дух» і «буква» закону збігаються; 

д) роз’яснення норм права, за якого їх дійсний зміст вужчийза текстуальне 

вираження; «дух» закону вужчийзайого «букву».  

 

26. Нормативне тлумачення – це: 

а) конкретне, обов’язкове тільки для конкретної справи, вирішенням якої 

зазвичай займаються суб’єкти правозастосовної діяльності; 

б) загальне, формально обов’язкове для певної категорії справ, виражене в 

інтерпретаційних нормах-аргументах на користь переконуючого розуміння 

правової норми; 

в) роз’яснення норм права, за якого їх дійсний зміст вужчийза текстуальне 

вираження; «дух» закону вужчийзайого «букву».  

г) роз’яснення, за якого дійсний зміст норми права відповідає буквальному 

текстовому вираженню, тобто «дух» і «буква» закону збігаються; 

д) роз’яснення норм права, за якого їх дійсний зміст ширшийза буквальний 

текст, «дух» закону ширшийза його «букву».  

 

27. До стадій офіційного тлумачення не належить: 

а) публікація акту роз’яснення норм права; 

б) узагальнення практики і перевірка необхідності роз’яснення норм права; 

в) прийняття або затвердження проекту роз’яснення норми права; 

г) правороз’яснювальна ініціатива суб’єктів суспільних відносин;  

д) вирішення правового конфлікту. 

 

28. Різновидом офіційного тлумачення не є: 

а) доктринальне тлумачення; 

б) автентичне тлумачення; 

в) казуальне тлумачення; 

г) нормативне тлумачення; 

д) легальне тлумачення. 

 

29. Тлумачення норми права органом, що її видав є: 

а) аутентичним; 

б) неофіційним; 

в) делегованим; 

г) індивідуальним; 

д) доктринальним. 

 

30. Повноваженнями щодо офіційного тлумачення Конституції України 

наділено: 

а) Конституційний Суд України; 

б) Конституційну Асамблею при Президентові України ; 

в) Верховний Суд України; 

г) Президента України; 

д) Верховну Раду України. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Офіційне і неофіційне тлумачення.До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Тлумачення 
норм права 

 Роз'яснення змісту і мети правових норм, яке 
походить від осіб, що не мають на те офіційних 
повноважень, а відтак, не володіє 
юридичнообов'язковою силою. 

2 Нормативне 
делеговане 

 Роз'яснення змісту і мети правових норм, яке 
сформульоване у спеціальному акті уповноваженим 
органом або посадовою особою в межах її 
компетенції, та має юридично обов'язкову силу для 
всіх, хто застосовує норми, що роз'яснюються. 

3 Повсякденне  Розумова інтелектуальна діяльність суб'єкта, 
пов'язана зі встановленням точного значення змісту 
норм права. 

4 Офіційне 

делеговане 

 Науково обґрунтоване тлумачення вчених, науково-
дослідних закладів у статтях, монографіях, 
наукових коментаріях, усних або письмових 
обговореннях проектів нормативних актів; воно не 
має обов'язкової сили, але суттєво впливає на 
правотворчу та правозастосовну діяльність. 

5 Нормативне 
автентичне 
тлумачення 

 Здійснюється судовими органами при розгляді 
конкретних справ і знаходить своє вираження у 
вироках або рішеннях у цих справах. 

6 Казуальне 
(індивідуальне) 
судове 
тлумачення 

 Зміст норми тлумачиться компетентним органом, 
який її не встановлював, але уповноважений 
законом її тлумачити постійно чи одноразово. 

7 Офіційне 
(легалізоване) 
тлумачення 

 Зміст норми тлумачиться тим органом, що її 
встановив, тобто автором норми. Суб'єктами такого 
тлумачення можуть бути всі правотворчі органи. 

8 Професійно 
правове 
тлумачення 

 Роз'яснення, при якому дійсний зміст (значення) 
норми права вужче за її текстуальний вираз, «дух» 
закону вужчий за його «літери». 

9 Доктринальне 
тлумачення 

 Тлумачення юристами-практиками з метою його 
використання у правозас-тосовній діяльності 
(наприклад, тлумачення, здійснюване прокурором і 
адвокатом у судовому процесі). Воно не є 
обов'язковим. 

10 Обмежувальне 
тлумачення 

 Зміст норми тлумачиться компетентним органом, 
який її не встановлював, але уповноважений 
законом її тлумачити постійно чи одноразово. 

11 Компетентно-
неправове 

 Тлумачення норм права будь-якими суб'єктами 
права на основі життєвого досвіду. Воно виражає 
правові почуття, емоції, уявлення, що діються у 
сфері психіки громадян у зв'язку з використанням 
прав і виконанням обов'язків; відношення до права 
в цілому і конкретного нормативно-правового акта 
зокрема. 
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12 Неофіційне 
тлумачення 

 Тлумачення норм права, яке ґрунтується на знаннях 
у суміжних галузях науки – біології, економіки, 
історії, політики та ін., включає спеціальну 
(неправову) компетенцію суб'єкта тлумачення – 
біолога, і сторика, економіста, філософа та ін. 

 

Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Види тлумачення – з'ясування норм права за 

обсягом їх змісту. До кожного визначення підберіть правильне поняття і 

позначте його порядковий номер: 

1 Буквальне 
(адекватне) 
тлумачення 

 Засновані на правозастосовних повноваженнях 
інтерпретатора, згідно з якими наділяються 
певною формою; містять правила застосування 
норм права, сформульовані в результаті 
узагальнення юридичної практики. 

2 Акти 
нормативного 
правозасто 
совного 
тлумачення 

 Роз'яснення, при якому дійсний зміст (значення) 
норми права відповідає буквальному тексту, 
тобто «літері» закону. «Дух» і «літера» закону 
збігаються. 

3 Інтерпретаційні 
акти 
правозасто 
совних 
органів 

 Офіційний акт-документ компетентних органів, 
що містить норми права, забезпечувані 
державою (конституції, закони, укази 
президента, постанови та ін.). 

4 Акти 
автентичного 
тлумачення 

 Видаються правотворчим суб'єктом, якому 
офіційно делеговані повноваження щодо 
тлумачення норм права, виданих іншими 
органами. 

5 Нормативно-
правовий акт 

 Видаються правозастосовним суб'єктом (як 
правило, вищим органом правосуддя) у 
результаті розгляду конкретної справи, 
пов'язаної з певним нормативно-правовим 
спором. Його тлумачення є казуальним, а 
підсумкове рішення має нормативне значення 

6 Акти 
делегованого 
тлумачення 

 Акт документ, який містить роз'яснення змісту і 
порядку застосування правової норми, 
сформульоване уповноваженим органом у 
межах його компетенції, і має обов'язкову силу 
для всіх, хто застосовує норми, що 
роз'яснюються. 

7 Акти 
тлумачення норм 
права (інтер-
претаційно-
правові) 

 Видаються тим же уповноваженим пра-
вотворчим суб'єктом, який прийняв даний 
нормативно-правовий акт («автор» видання і 
тлумачення норми права той самий). 

8 Буквальне 
(адекватне) 
тлумачення 

 Акт-документ, який містить роз'яснення змісту 
і порядку застосування правової норми, 
сформульоване уповноваженим органом у 
межах його компетенції, і має обов'язкову силу 
для всіх, хто застосовує норми, що 
роз'ясняються. 

9 Розширювальне 
тлумачення 

 Роз'яснення, при якому дійсний зміст 
(значення) норми права вужчий за її 
текстуальний вираз; «дух» закону вужчий за 
його «літери». 
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10 Обмежувальне 
тлумачення 

 Роз'яснення, при якому дійсний зміст 
(значення) норми права ширший за її 
буквальний текс; «дух» закону ширший за його 
«літери». 

 

Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Тлумачення права. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Структура системи 
тлумачення 

1) 
2) 
3) 

2 Сфери тлумачення 
за напрямами 
правової діяльності 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

3 Види функцій 

тлумачення 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4 Способи 

тлумачення 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

 

 
 

5 Види тлумачення за 
суб'єктами і 
юридичними 
наслідками 

1) 

2) 

6 Види офіційного 
тлумачення 

1) 
2) 
3) 

7 Види неофіційного 
тлумачення 

1) 
2) 
3) 

8 Види тлумачення 
– з'ясування 
норм права 

1) 
2) 
3) 

9 Видова 
систематизація 
правозастосовних 
та інтерпретаційних  
актів 

1) 
2) 
3) 

 
Дайте визначення наступних понять: 

тлумачення норм права, з’ясування, роз’яснення, тлумачення актів 

індивідуального правового регулювання, тлумачення актів загального правового 

регулювання, офіційне тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне 
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тлумачення, аутентичне тлумачення, легальне тлумачення, відомче 

тлумачення, неофіційне тлумачення, доктринальне тлумачення, 

систематизоване тлумачення, несистематизоване, компетентне тлумачення, 

буденне тлумачення, тлумачення за обсягом, буквальне тлумачення, 

розширювальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, граматичний спосіб 

тлумачення, логічний спосіб тлумачення, логічні перетворення, виведення норм 

із норм, висновки «afartiori», висновки із понять, висновки за аналогією, 

висновки від протилежного, системний спосіб тлумачення, історико-

політичний спосіб тлумачення, телеологічне тлумачення, спеціально-юридичне 

тлумачення, герменевтичне тлумачення, пізнавальна функція тлумачення, 

конкретизуючи функція тлумачення, регламентуюча функція тлумачення, 

право забезпечувальна функція тлумачення, сигналізаційна функція 

тлумачення, інтерпретаційно-правові акти. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — 

№ 51. — Ст. 1122. 

 Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25. — Ст. 131. 

 Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135. 

 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356. 

 Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — 

Ст. 492. 

 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9-10, 

№ 11-12, № 13. — Ст. 88. 

 Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — 

№ 49. — Ст. 272. 

 Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року (зі 

змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 20. — С. 87. 
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ТЕМА18. ЮРИДИЧНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Поняття, ознаки, функції та види юридичної практичної діяльності. 

Структура юридичної практичної діяльності. 

 Юридичний процес: поняття, ознаки та принципи. Співвідношення 

юридичного процесу з юридичною процедурою. 

 Форма юридичного процесу (процесуальна форма). Види юридичного 

процесу в Україні. Стадії юридичного процесу. 
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II. Скласти схеми: 

 Ознаки та види юридичного процесу. 

 Основні ознаки процесуальної форми. 

 Юридичний процес, його співвідношення з юридичною процедурою. 

 Стадії юридичного процесу. 

 Структура процесуальної форми. 

 Проблеми підвищення ефективності виконавчого провадження в Україні. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Юридичний процес як форма правової діяльності». 

 «Негативні та позитивні риси юридичного процесу в Україні». 

 «Праворозуміння: співвідношення теорій та юридичної практики». 

 «Поняття, сутність та тенденції розвитку юридичного процесу і юридичної 

процесуальної форми від стародавнього Риму до сучасності». 

 «Юридичний процес як комплексна система підтримання режиму 

законності в правовій державі». 

 «Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини». 

 «Застосування принципів загальнопроцесуальної теорії при формуванні 

теоретичних засад парламентської процедури». 

 «Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма 

закріплення його рішень». 

 «Сутність принципу рівності перед законом і судом в адміністративному 

процесі». 

 «Забезпечення єдності судової практики в умовах існування 

спеціалізованої юрисдикції». 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Проблеми підвищення ефективності виконавчого провадження в Україні 

 Культуру судового процесу. 

 Застосування принципів загальнопроцесуальної теорії при формуванні 

теоретичних засад парламентської процедури. 

 Установчий процес як різновид юридичного процесу. 

 Правова процесуальна форма: дискусійні проблеми поняття. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Система конкретних дій і операцій по охороні і захисту прав, свобод і 

законних інтересів особи, що здійснюються юристами на професійній основі у 

межах права і мають юридичні наслідки – це: 

а) установчий процес; 

б) юридичний процес; 

в) юридична практика; 

г) юридична справа; 

д) юридична практична діяльність. 

 

2. Підведення підсумків юридичних дій та операцій, з’ясування ступеню 

їхвідповідності поставленим цілям – це: 

а) функції юридичної практики; 

б) зміст юридичної практики; 

в) напрям юридичної практики; 

г) соціально-правовий досвід; 

д) результат юридичної практики. 

 

3. Юридична практика залежно від сфер здійснення класифікується на: 

а) правову, наукову, освітню; 

б) прикладну, інформаційну, освітню; 

в) матеріальну, навчальну, освітню; 

г) нормативну, наукову, процесуальну; 

д) прикладну, наукову, освітню. 

 

4. Юридична практична діяльність та соціально-правовий досвід в 

сукупності складають: 

а) функції юридичної практики; 

б) зміст юридичної практики; 

в) структура юридичної практики; 

г) напрям юридичної практики; 

д) цілі юридичної практики. 
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5. Видами юридичної практичної діяльності за змістом інтелектуальної 

роботи є: 

а) консультування і ведення юридичної справи; 

б) правоохоронна і регулятивна діяльність; 

в) пізнавально-пошукова і організаційна діяльність; 

г) реконструктивна і комунікативна діяльність; 

д) виконавча і судова діяльність. 

 

6. Структура юридичної практичної діяльності – це: 

а) система однорідних юридичних засобів, дій та операцій, визначених у 

процесуальному законодавстві і пропонованих учасникам юридичної діяльності 

для вирішення всіх питань, що виникають в юридичному процесі; 

б) система принципів процесуального права, засобів і способів проведення 

юридичного процесу, гарантій реалізації його результатів; 

в) сукупність взаємопов’язаних елементів, необхідних для збереження 

цілісності юридичної практичної діяльності і виконання її соціального 

призначення; 

г) комплекс взаємозумовлених і взаємозалежних процесуальних дій, завдяки 

яким: утворюються процесуальні правовідносини; установлюються обставини 

виникнення юридичної справи, доказуються зібрані по ній факти; оформляється 

рішення у процесуальних актах; застосовуються заходи до виконання прийнятого 

рішення; 

д) система взаємозалежних частин процесу, що складаються з низки 

послідовних юридичних дій, які характеризують динаміку розгляду заведеної 

юридичної справи і спрямовані на досягнення мети (результату). 

 

7. Основні напрями впливу юридичної практики на соціальну реальність, 

через яку виражається її правове призначення – це: 

а) функції юридичної практики; 

б) зміст юридичної практики; 

в) напрям юридичної практики; 

г) принципи юридичної практики; 

д) результат юридичної практики. 

 

8. Функції юридичної практики за роллю та місцем у правовому регулюванні 

класифікуються на: 

а) матеріальну та процесуальну; 

б) динамічну та матеріальну; 

в) процесуальну та забезпечувальну; 

г) динамічну та забезпечувальну; 

д) динамічну та стабільну. 
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9. Здійснення позитивного впливу на створення гарантій для реалізації прав, 

обов’язків, заборон, установлених правовими нормами – це: 

а) правореалізаційна функція юридичної практики; 

б) правоохоронна функція юридичної практики; 

в) реєстраційно-засвідчувальна функція юридичної практики; 

г) правоконкретизуюча функція юридичної практики; 

д) правороз’яснювальна функція юридичної практики. 

 

10. Процесуальна форма – це: 

а) комплекс взаємозумовлених і взаємозалежних процесуальних дій, завдяки 

яким: утворюються процесуальні правовідносини; установлюються обставини 

виникнення юридичної справи, доказуються зібрані по ній факти; оформляється 

рішення у процесуальних актах; застосовуються заходи до виконання прийнятого 

рішення; 

б) система взаємозалежних частин процесу, що складаються з низки 

послідовних юридичних дій, які характеризують динаміку розгляду заведеної 

юридичної справи і спрямовані на досягнення мети (результату); 

в) система однорідних юридичних засобів, дій та операцій, визначених у 

процесуальному законодавстві і пропонованих учасникам юридичної діяльності 

для вирішення всіх питань, що виникають в юридичному процесі; 

г) система принципів процесуального права, засобів і способів проведення 

юридичного процесу, гарантій реалізації його результатів.  

д) урегульований процесуальними нормами порядок діяльності 

компетентних державних органів, що виражається в системі їхніх процесуальних 

дій з підготовки, прийняття і документування юридичних рішень загального й 

індивідуального характеру. 

 

11. Процесуальне провадження – це: 

а) система взаємозалежних частин процесу, що складаються з низки 

послідовних юридичних дій, які характеризують динаміку розгляду заведеної 

юридичної справи і спрямовані на досягнення мети (результату); 

б) система принципів процесуального права, засобів і способів проведення 

юридичного процесу, гарантій реалізації його результатів; 

в) система однорідних юридичних засобів, дій та операцій, визначених у 

процесуальному законодавстві і пропонованих учасникам юридичної діяльності 

для вирішення всіх питань, що виникають в юридичному процесі; 

г) урегульований процесуальними нормами порядок діяльності 

компетентних державних органів, що виражається в системі їхніх процесуальних 

дій з підготовки, прийняття і документування юридичних рішень загального й 

індивідуального характеру; 

д) комплекс взаємозумовлених і взаємозалежних процесуальних дій, завдяки 

яким: утворюються процесуальні правовідносини; установлюються обставини 

виникнення юридичної справи, доказуються зібрані по ній факти; оформляється 

рішення у процесуальних актах; застосовуються заходи до виконання прийнятого 

рішення. 
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12. Юридичний процес – це: 

а) комплекс взаємозумовлених і взаємозалежних процесуальних дій, завдяки 

яким: утворюються процесуальні правовідносини; установлюються обставини 

виникнення юридичної справи, доказуються зібрані по ній факти; оформляється 

рішення у процесуальних актах; застосовуються заходи до виконання прийнятого 

рішення; 

б) система взаємозалежних частин процесу, що складаються з низки 

послідовних юридичних дій, які характеризують динаміку розгляду заведеної 

юридичної справи і спрямовані на досягнення мети (результату); 

в) система однорідних юридичних засобів, дій та операцій, визначених у 

процесуальному законодавстві і пропонованих учасникам юридичної діяльності 

для вирішення всіх питань, що виникають в юридичному процесі; 

г) система принципів процесуального права, засобів і способів проведення 

юридичного процесу, гарантій реалізації його результатів.  

д) урегульований процесуальними нормами порядок діяльності 

компетентних державних органів, що виражається в системі їхніх процесуальних 

дій з підготовки, прийняття і документування юридичних рішень загального й 

індивідуального характеру. 

 

13. Спеціальна організаційно-юридична діяльність уповноважених суб’єктів, 

з ініціювання, підготовки, розроблення, розгляду та прийняття нормативно-

правового акта – це: 

а) правотлумачний процес; 

б) юридичний процес; 

в) правореалізаційний процес; 

г) правозастосовний процес; 

д) правотворчий процес. 

 

14. Діяльність щодо з’ясування дійсного змісту правових норм та його 

роз’яснення іншим членам суспільства з метою правильної та однакової 

реалізації норм права – це: 

а) правозастосовний процес; 

б) правотворчий процес; 

в) правотлумачний процес; 

г) правореалізаційний процес; 

д) нормотворчий процес. 

 

15. Результат минулої, чинної та прогнозованої юридичної практичної 

діяльності, осмислений у його єдності та взаємодії – це: 

а) функції юридичної практики; 

б) зміст юридичної практики; 

в) напрям юридичної практики; 

г) соціально-правовий досвід; 

д) результат юридичної практики. 
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16. Урегульований нормами процесуального права та реалізований в 

системних процесуальних правовідносинах порядок здійснення правосуддя з 

кримінальних, цивільних, господарських та інших справ з метою захисту 

порушеного, оспорюваного, невизнаного права або законного інтересу – це: 

а) процесуальний зміст юридичної практики; 

б) процесуальний режим юридичної практики; 

в) процесуальне провадження юридичної практики; 

г) процесуальна стадія юридичної практики; 

д) процесуальна форма юридичної практики. 

 

17. Процесуальна форма як внутрішня організація юридичної практики має 

таку структуру: 

а) процесуальний зміст, процесуальні провадження, процесуальні стадії; 

б) процесуальний режим, процесуальні провадження, процесуальні стадії; 

в) процесуальний режим, процесуальні провадження, процесуальні строки; 

г) процесуальний зміст, процесуальні строки, процесуальні стадії; 

д) процесуальний режим, процесуальні визначення, процесуальні строки. 

 

18. Урегульований процесуальними нормами порядок діяльності 

компетентних державних органів, що виражається в системі процесуальних дій 

по підготовці, прийняттю та документуванню юридичних рішень загального й 

індивідуального характеру – це: 

а) установчий процес; 

б) юридичний процес; 

в) юридична практика; 

г) юридична справа; 

д) юридична практична діяльність. 

 

19. Система взаємозалежних частин процесу, що складається з ряду 

юридичних дій, які характеризують динаміку розгляду заведеної юридичної 

справи – це: 

а) процесуальний зміст юридичної практики; 

б) процесуальний режим юридичної практики; 

в) процесуальне провадження юридичної практики; 

г) процесуальна стадія юридичної практики; 

д) процесуальні стадії юридичної практики. 

 

20. Видами юридичного процесу за основними правовими формами 

здійснення функцій держави є: 

а) правотворчий, правозастосовний, судовий, контрольно-наглядовий, 

законодавчий; 

б) правотворчий, правозастосовний, судовий, контрольно-наглядовий, 

установчий; 

в) правореалізаційний, правозастосовний, судовий, контрольно-наглядовий, 
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установчий; 

г) правотворчий, виконавчий, судовий, контрольно-наглядовий, установчий; 

д) конституційний, установчий, судовий, контрольно-наглядовий, 

установчий. 

 

21. Класифікація процесуально-правових відносин за функціями права 

передбачає їх поділ на: 

а) процесуально-адміністративні, процесуально-конституційні, 

процесуально-господарські; 

б) процесуально-виконавчі, процесуально-правові, процесуально-захисні; 

в) процесуально-регулятивні, процесуально-охоронні, процесуально-захисні; 

г) процесуально-законодавчі, процесуально-урядові, процесуально-судові; 

д) процесуально-установчі, процесуально-охоронні, процесуально-захисні. 

 

22. Типові правовідносини з реалізації юридичної відповідальності та 

відновлення порушених прав – це: 

а) процесуально-адміністративні відносини; 

б) процесуально-виконавчі відносини; 

в) процесуально-регулятивні відносини; 

г) процесуально-судові відносини; 

д) процесуально-захисні відносини. 

 

23. Сукупність документів, зібраних разом та певним чином оформлених, 

які стосуються певної життєвої обставини, що прийнята до процесуального 

провадження для встановлення істини – це: 

а) установчий процес; 

б) юридичний процес; 

в) юридична практика; 

г) юридична справа; 

д) юридична практична діяльність. 

 

24. Залежно від навантаження в динаміці юридичного процесу процесуальні 

акти класифікують на:  

а) вихідні, підсумкові, проміжні, процесуальні, інформаційні; 

б) нормативні, підсумкові, проміжні, допоміжні, інформаційні; 

в) вихідні, підсумкові, проміжні, допоміжні, інформаційні; 

г) правові, проміжні, допоміжні, інформаційні; 

д) регулятивні, захисні, проміжні, допоміжні, інформаційні. 

 

25. За субординацією видами процесуальних актів є: 

а) обов’язкові та факультативні; 

б) обов’язкові та допоміжні; 

в) головні та факультативні; 

г) попередні та додаткові; 

д) загальні та спеціальні. 
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26. Структурними елементами процесуально-правового механізму є: 

а) законодавча основа процесуально-правового механізму, процесуальна 

фактична система, процесуальна система за будовою; 

б) нормативна основа процесуально-правового механізму, процесуальна 

фактична система, процесуальна система за будовою; 

в) нормативна основа процесуально-правового механізму, матеріальна 

фактична система, процесуальна фактична система за будовою; 

г) юридична основа процесуально-правового механізму, процесуальна 

фактична система, процесуальна фактична система за будовою; 

д) нормативна основа процесуально-правового механізму, процесуальна 

фактична система, процесуальна фактична система за будовою. 

 

27. Система процесуальних дій та правовідносин, яка сформована на основі 

норм процесуального права – це: 

а) законодавча основа процесуально-правового механізму; 

б) процесуальна фактична система; 

в) процесуальна фактична система за будовою; 

г) юридична основа процесуально-правового механізму; 

д) нормативна основа процесуально-правового механізму. 

 

28. Комплекс юридичних фактів, необхідних для виникнення і розвитку 

юридичного процесу при вирішенні конкретної юридичної справи – це: 

а) законодавча основа процесуально-правового механізму; 

б) процесуальна фактична система; 

в) процесуальна фактична система за будовою; 

г) юридична основа процесуально-правового механізму; 

д) нормативна основа процесуально-правового механізму. 

 

29. Вольові суспільні відносини між правомочними та зобов’язаними 

суб’єктами, урегульовані нормами процесуального права, які передбачають певні 

процедури та порядок втілення норм матеріального права в матеріальних 

правовідносинах – це: 

а) процесуальні правовідносини; 

б) матеріальні правовідносини; 

в) суспільні правовідносини; 

г) суб’єктивні правовідносини; 

д) громадські правовідносини. 

 

30. Елементами процесуальних правовідносин є: 

а) громадяни, об’єкт, зміст; 

б) суб’єкт, матеріальні блага, зміст; 

в) суб’єкт, об’єкт, юридична відповідальність; 

г) суб’єкт, об’єкт, суб’єктивні права; 

д) суб’єкт, об’єкт, зміст. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю.Функції юридичної практики: 

1 Реєстраційно-

засвідчувальна 

 

2 Правореалізаційна  

3 Правоохоронна  

4 Правозахисна  

5 Штрафна  

6 Правоконкретизуюча  

7 Правороз’яснювальна  

8 Правопрогностична  

 

Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю.Склад (структура) процесуальних правовідносин: 

1 Суб’єкти  

2 Об’єкти  

3 Зміст  
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Види юридичного процесу за основними 

правовими формами здійснення функцій держави:  
1 Правотворчий 

процес 

 урегульована правовими нормами система 
взаємозалежних процедур (стадій) по судовому 
розгляду і вирішенню юридично значимих 
індивідуальних справ – цивільних, кримінальних, 
господарських.  

2 Правозастосовний 
процес 

 урегульована правовими нормами система 
взаємозалежних процедур (стадій) з прийняття, 
зміни, обнародування (доведення до відома 
виконавців) законів і підзаконних актів 
уповноваженими органами держави, організаціями 
і посадовими особами. 

3 Судовий процес 

(як різновид 

правозастосовного 

процесу) 

 урегульована правовими нормами система 
взаємозалежних процедур (стадій), здійснюваних 
уповноваженими органами держави, організаціями 
і посадовими особами, по формуванню, 
перетворенню або скасуванню органів держави, 
їхніх структурних підрозділів, посадових осіб. 

4 Установчий 

процес 

 урегульована правовими нормами система 
взаємозалежних процедур (стадій) з розгляду і 
вирішенню юридично значимих індивідуальних 
справ уповноваженими органами держави, 
організаціями і посадовими особами. 

5 Контрольно-

наглядовий процес 

 урегульована правовими нормами система 
взаємозалежних процедур (стадій) з перевірки 
уповноваженими органами держави, організаціями і 
посадовими особами відповідності 
(невідповідності) контрольованих об'єктів 
формально-визначеним нормативам (стандартам), 
що завершується ухваленням рішення про заходи 
реагування, адекватні отриманим результатам. 

 

VІІ. Словникова робота: 

юридичний процес, форма юридичного процесу (процесуальна форма), 

процесуальні провадження, процесуальні стадії, процесуальний режим, 

конституційний процес, цивільний процес, господарський процес, 

адміністративний процес, кримінальний процес. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9-10, 

№ 11-12, № 13. — Ст. 88.  

 Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (зі 
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змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — 

Ст. 492. 
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ТЕМА 19. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОВПОРУШЕННЯ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Поняття, ознаки та види правової поведінки.  

 Поняття та основні види, мотиви правомірної поведінки. 

 Правопорушення: поняття, ознаки та види.Юридичний склад 

правопорушення. 

 

II. Скласти схеми: 

 Поняття, ознаки правової поведінки. 

 Види правомірної поведінки. 

 Правопорушення: поняття, ознаки та види. 

 Поняття, видиправомірної поведінки. 

 Юридичний склад правопорушення. 

 Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні. 
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III. Тематика рефератів: 

 «Маргінальна поведінка: загальнотеоретична характеристика». 

 «Правопорушення як вид правової поведінки: теорія та законодавча 

практика». 

 «Міжнародні правопорушення: поняття та різновиди». 

 «Правомірна поведінка – умова стабільного розвитку суспільства». 

 «Маргінальна поведінка як різновид правомірної поведінки особи». 

 «Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм 

безпосередньо демократії». 

 «Адміністративне покарання як критерій адміністративної 

відповідальності». 

 «Поняття та зміст інституту дисциплінарної відповідальності». 

 «Поняття та види соціальної відповідальності». 

 «Позитивістсько-правові критерії оцінки дотримання заборони 

зловживання правом». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності. 

 Правомірна поведінка: теоретико-методологічний процес дослідження. 

 Правова поведінка як юридична категорія та явище правової дійсності. 

 Процесуальні форми застосування запобігання правопорушенням. 

 Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Поведінка у правовій сфері – це: 

а) діяння, що є соціально корисним, відповідає нормам права; 

б) діяння, що є соціально шкідливим, суперечить нормам права; 

в) діяння, що суперечить нормам права, є соціально-шкідливим, але не 

містить складу правопорушення; 

г) соціальна і правозначуща свідомо-вольова поведінка особи (дія чи 

бездіяльність), що передбачена нормами права і спричиняє або може спричинити 

можливі юридичні наслідки; 

д) діяння, що формально перебуває в рамках норм права, але за своєю суттю 

є соціально-шкідливим. 

 

2. Динамічна ознака правової поведінки полягає в тому, що: 

а) межі поведінки, зазначені в нормах, вказують на діапазон можливостей та 

чітко визначені випадки впливу на поведінку юридичними засобами; 

б) правова поведінка перебуває під контролем свідомості і волі особи; 

в) саме держава виступає гарантом правомірної поведінки і суб'єктом, 

здатним від імені суспільства привести в дію апарат примусу для притягнення до 

відповідальності за протиправну поведінку; 
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г) тільки конкретний свідомо вольовий вчинок суб'єкта права у сфері 

правового регулювання будь-яких відносин може оцінюватися з погляду права як 

правомірний чи неправомірний і викликати юридичні наслідки на підставі 

правових норм; 

д) соціально шкідлива поведінка гальмує розвиток їх позитивного 

потенціалу, викликає негативні економічні, соціально-політичні, морально-

психологічні та інші наслідки (адміністративні проступки, злочини, невиконання 

цивільно-правових зобов'язань тощо). 

 

3. До ознак поведінки у правовій сфері не належить: 

а) є соціально значущою; 

б) має свідомо вольовий характер; 

в) зовні виражена у дії чи бездіяльності, що піддається правовому 

регулюванню; 

г) не регулюється юридичними нормами; 

д) підлягає юридичній оцінці. 

 

4. Підконтрольність правової поведінки полягає в тому, що: 

а) саме держава виступає гарантом правомірної поведінки і суб'єктом, 

здатним від імені суспільства привести в дію апарат примусу для притягнення до 

відповідальності за протиправну поведінку; 

б) тільки конкретний свідомо вольовий вчинок суб'єкта права у сфері 

правового регулювання будь-яких відносин може оцінюватися з погляду права як 

правомірний чи неправомірний і викликати юридичні наслідки на підставі 

правових норм; 

в) соціально шкідлива поведінка гальмує розвиток їх позитивного 

потенціалу, викликає негативні економічні, соціально-політичні, морально-

психологічні та інші наслідки (адміністративні проступки, злочини, невиконання 

цивільно-правових зобов'язань тощо); 

г) правова поведінка перебуває під контролем свідомості і волі особи; 

д) межі поведінки, зазначені в нормах, вказують на діапазон можливостей та 

чітко визначені випадки впливу на поведінку юридичними засобами. 

 

5. Правомірна поведінка – це: 

а) діяння, що суперечить нормам права, є соціально-шкідливим, але не 

містить складу правопорушення; 

б) вольова поведінка суб'єкта права (діяльність чи бездіяльність), яка 

відповідає приписам правових норм, не суперечить основним принципам права 

і гарантується державою; 

в) діяння, що є соціально шкідливим та суперечить нормам права; 

г) соціальна і правозначуща свідомо-вольова поведінка особи, що 

передбачена нормами права і спричиняє або може спричинити можливі юридичні 

наслідки; 

д) діяння, що формально перебуває в рамках норм права, але за своєю суттю 

є соціально-шкідливим. 
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6. Зовнішній прояв правомірної поведінки у вигляді соціально корисного чи 

необхідного діяння, що відповідає правовим приписам – це: 

а) принципи правомірної поведінки; 

б) зміст правомірної поведінки; 

в) об’єктивна сторона правомірної поведінки; 

г) сутність правомірної поведінки особи; 

д) суб’єктивна сторона правомірної поведінки. 

 

7. До ознак правомірної поведінки не належить: 

а) є суспільно корисною (необхідною і бажаною) соціальною поведінкою;  

б) не суперечить нормам і принципам права; 

в) є свідомо вольовою; 

г) зовні виражається тільки у дії; 

д) складається з елементів – правомірних вчинків. 

 

8. Залежно від ступеня суспільної значущості правомірна поведінка 

класифікується на: 

а) пристосовницьку, маргінальну, звичайну, соціально активну; 

б) добровільну, вимушену; 

в) необхідну, бажану, соціально допустиму; 

г) корисну, цивілізовану; 

д) правовстановлюючу, правозмінюючу, правоприпиняючу. 

 

9. За ступенем виявлення свідомості і волі правомірну поведінку 

класифікують на: 

а) активну та пасивну; 

б) добровільну та змушену; 

в) бажану та необхідну; 

г) припустиму та належну; 

д) припустиму та бажану. 

 

10. За особливостями ставлення суб’єкта до своєї поведінки видами 

правомірної поведінки є: 

а) пристосовницька, маргінальна, звичайна, соціально активна; 

б) добровільна, вимушена; 

в) необхідна, бажана, соціально допустима; 

г) корисна, цивілізована; 

д) правовстановлююча, правозмінююча, правоприпиняюча. 
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11. Пасивно-пристосувальною поведінкою особи, яка не відрізняється від 

поведінки інших, підпорядковується груповим стандартам і вимогам, піддається 

психологічному тиску і маніпуляціям є: 

а) неоконформістська; 

б) конформістська; 

в) маргінальна; 

г) неомаргінальна; 

д) інтуїтивна. 

 

12. Різновидом «проміжної» (балансуючої) поведінки між правомірним і 

протиправним станами особи, що виражається в готовності до протиправних 

дій у разі послаблення нагляду за її поведінкою, але не стає антисоціальною, не 

призводить до правопорушення через страх юридичної відповідальності є: 

а) неомаргінальна; 

б) конформістська; 

в) маргінальна; 

г) неоконформістська; 

д) інтуїтивна. 

 

13. Різновидом правомірної поведінки, що закріплюється в диспозитивних 

нормах, як права суб’єкта, реалізується відповідно до його волі і забезпечується 

державою є: 

а) соціально доцільна поведінка; 

б) соціально неприпустима поведінка; 

в) соціально бажана поведінка; 

г) соціально припустима поведінка; 

д) соціально належна поведінка. 

 

14. Законослухняна поведінка, що виражається в повсякденній службовій, 

побутовій та іншій діяльності людини, яка відповідає приписам правових норм, 

не потребує додаткових витрат і зусиль – це: 

а) соціально доцільна поведінка; 

б) звична поведінка; 

в) бажана поведінка; 

г) принципова поведінка; 

д) активна поведінка. 

 

15. Зловживання правом – це: 

а) дія чи бездіяльність, що суперечить нормам права, є соціально-

шкідливою, але не містить складу правопорушення; 

б) дія чи бездіяльність, що є соціально шкідливою, суперечить нормам 

права; 

в) соціальна і правозначуща свідомо-вольова поведінка особи, що 

передбачена нормами права і спричиняє або може спричинити можливі юридичні 

наслідки; 



308 

 

г) дія чи бездіяльність, що формально перебуває в рамках норм права, але за 

суттю є соціально-шкідливою; 

д) дія чи бездіяльність, що є соціально корисною, відповідає нормам права. 

 

16. За ступенем прихованості зловживання правом класифікують на: 

а)правове та протиправне; 

б) правомірне та неправомірне; 

в) звичайне та надзвичайне; 

г) маргінальне та правове;  

д) соціальне та легалізоване. 

 

17. Об’єктивно неправомірне діяння – це: 

а) дія чи бездіяльність, що є соціально корисною, відповідає нормам права; 

б) дія чи бездіяльність, що суперечить нормам права, є соціально-

шкідливою, але не містить складу правопорушення; 

в) соціальна і правозначуща свідомо-вольова поведінка особи, що 

передбачена нормами права і спричиняє або може спричинити можливі юридичні 

наслідки; 

г) дія чи бездіяльність, що є соціально шкідливою, суперечить нормам права; 

д) дія чи бездіяльність, що формально перебуває в рамках норм права, але за 

суттю є соціально-шкідливою. 

 

18. Правопорушення – це: 

а) соціальна і правозначуща свідомо-вольова поведінка особи (дія чи 

бездіяльність), що передбачена нормами права і спричиняє або може спричинити 

можливі юридичні наслідки; 

б) дія чи бездіяльність, що формально перебуває в рамках норм права, але за 

суттю є соціально-шкідливою; 

в) дія чи бездіяльність, що є соціально корисною, відповідає нормам права; 

г) дія чи бездіяльність, що є соціально шкідливою, суперечить нормам права; 

д) дія чи бездіяльність, що суперечить нормам права, є соціально-

шкідливою, але не є наслідком настання юридичної відповідальності. 

 

19. Соціальними явищами різного рівня, що призводять до їх вчинення на 

масовому, груповому та індивідуальному рівнях у будь-якій відносно самостійній 

сфері суспільства, є: 

а) адміністративні проступки; 

б) масове явище; 

в) причини правопорушення; 

г) біологічна приреченість; 

д) диференціальна асоціація. 

 



309 

 

20. До видів правопорушення належать: 

а) злочини та проступки; 

б) злочини та діяння; 

в) проступки та діяння; 

г) злочини та нелегітимні дії; 

д) злочини та міжнародні злочини. 

 

21. Причини правопорушень можуть бути: 

а) конституційні;  

б) двосторонні;  

в) перспективні;  

г) ретроспективні;  

д) об’єктивні. 

 

22. Сукупністю закріплених у законі об’єктивних і суб’єктивних ознак, за 

наявності яких, суспільно небезпечне винне протиправне діяння визнається 

конкретним правопорушенням, є: 

а) система правопорушення; 

б) склад правопорушення; 

в) структура правопорушення; 

г) зміст правопорушення; 

д) ознаки правопорушення. 

 

23. До складу правопорушення не належить: 

а) об’єкт правопорушення;  

б) суб’єкт правопорушення;  

в) зміст правопорушення;  

г) об’єктивна сторона правопорушення;  

д) суб’єктивна сторона правопорушення. 

 

24. Спеціальний суб’єкт правопорушення – це: 

а) фізична особа; 

б) юридична особа; 

в) посадова особа; 

г) невідома особа; 

д) хвора особа. 

 

25.Юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та об’єднання громадян належать до: 

а) індивідуальних суб’єктів правопорушення; 

б) безпосередніх суб’єктів правопорушення; 

в) колективних суб’єктів правопорушення; 

г) простої сукупності фізичних осіб; 

д) суб’єктів правових відносин. 
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26. Суспільними відносинами, які охороняються нормами права та на які 

посягає конкретне правопорушення, є: 

а) суб’єкт правопорушення; 

б) суб’єктивна сторона правопорушення; 

в) об’єкт правопорушення; 

г) об’єктивна сторона правопорушення; 

д) предмет правопорушення. 

 

27. Психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння та його шкідливих 

наслідків – це: 

а) об’єктивна сторона правопорушення; 

б) суб’єктивна сторона правопорушення; 

в) суб’єкт правопорушення; 

г) об’єкт правопорушення; 

д) зміст правопорушення. 

 

28. Вина, мета та мотив є ознаками: 

а) об’єкта правопорушення;  

б) суб’єкта правопорушення;  

в) об’єктивної сторони правопорушення;  

г) суб’єктивної сторониправопорушення;  

д) юридичного складу правопорушення. 

 

29. Видами необережної форми вини є: 

а) злочинна самовпевненість та злочинний умисел; 

б) злочинна недбалість та злочинна самовпевненість; 

в) злочинна необережність та злочинний умисел; 

г) прямий умисел та непрямий умисел; 

д) злочинна зухвалість та злочинна необізнаність. 

 

30. Особа не усвідомлює шкідливості свого вчинку і не передбачає 

можливості настання протиправного результату, але повинна і могла їх 

передбачити – це: 

а) злочинна самовпевненість; 

б) злочинна необережність; 

в) умисел; 

г) злочинне недбальство; 

д) мотив. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Правова і правомірна поведінка. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Правова 

поведінка 

 Суспільно корисна правова поведінка особи (дія або 
бездіяльність), яка відповідає розпорядженням 
юридичних норм і охороняється державою. 

2 Правомірна 

поведінка 

 Соціальна поведінка особи (дія або бездіяльність) 
свідомо вольового характеру, яка є врегульованою 
нормами права і спричиняє юридичні наслідки. 

3 Належна 
правомірна 
поведінка 

 Закріпляється, як правило, в диспозитивних нормах 
як права суб'єкта, а не як його обов'язки, 
реалізується відповідно до його волі (інтересу) і 
забезпечується державою. 

4 Можлива 
(соціально 
допустима) 
правомірна 
поведінка 

 Закріпляється в імперативних нормах як обов'язки та 
забезпечується, окрім як в інші способи, державним 
примусом. 

5 Активна 
правомірна 
поведінка 

 Вид правомірної поведінки, який виявляється в 
бездіяльності, умисному невикористанні суб'єктом 
належних йому прав і обов'язків: неучасті у виборах 
тощо. 

6 Звичайна 
правомірна 
поведінка 

 Вид поведінки, який характеризується «проміжним» 
(прикордонним) між правомірним і протиправним 
станом особи. 

7 Пасивна 
правомірна 
поведінка 

 Вид правомірної поведінки, який полягає в 
цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб, 
пов'язаній з реалізацією своїх прав, обов'язків, 
компетенції в межах правових норм і пов'язаний з 
додатковими витратами часу, енергії, а іноді й 
матеріальних коштів. 

8 Маргінальна 

поведінка 

 Вид законослухняної поведінки, що являє собою 
повсякденну службову, побутову та іншу діяльність 
людини, яка відповідає розпорядженням правових 
норм, стала звичкою і не потребує додаткових 
витрат і зусиль. 

9 Правопорушення  Особливий вид правової поведінки, який полягає у 
використанні громадянами своїх прав у недозволені 
способи, що суперечать призначенню права, 
внаслідок чого завдаються збитки (шкода) 
суспільству, державі, окремій особі. 

10 Зловживання 

правом 

 Суспільно небезпечне або шкідливо неправомірне 
(протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) 
деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну 
відповідальність. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Склад правопорушення: 
 

1 Ознаки 

правопорушення 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

2 Склад 

правопорушення 

1) 

2) 

3) 

4) 

3 Форма вини 1) 

2) 

3) 

4) 

4 Об'єктивна сторона 
правопорушення 

1) 

2) 

3) 

5 Суб'єктивна 
сторона  
правопорушення 

1) 

2) 

3) 
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Практичне завдання №3 
Заповніть таблицю. Види правопорушень. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Правопорушення  Передбачене кримінальним законом суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
яка полягає в посяганні на суспільний лад 
держави, її політичну й економічну системи, 
власність, особу, політичні, трудові, майнові та 
інші права і свободи громадян, а так само інше 
суспільно небезпечне діяння, передбачене 
кримінальним законом. 

2 Злочин  Суспільно небезпечне або шкідливо неправомірне 
(протиправне) винне діяння (дія або 
бездіяльність) деліктоздатної особи, яке 
спричиняє юридичну відповідальність. 

3 Конституційні 
проступки 

 Суспільно небезпечні протиправні діяння, які 
полягають у невиконанні робітником, 
службовцем, військовослужбовцем, студентом 
виробничих, службових, військових або 
навчальних обов'язків, порушенні правил 
внутрішнього трудового розпорядку. 

4 Адміністративні 
проступки 

 Суспільно небезпечні протиправні діяння, які 
полягають у винному (умисному чи нео-
бережному) заподіянні шкоди майну під-
приємства його працівником. 

5 Матеріальні про-
ступки 

 Суспільно небезпечні протиправні діяння, які 
полягають у винному (умисному чи 
необережному) посяганні на суспільні відносини, 
що складаються у сфері державного управління й 
охороняються законом. 

6 Цивільно-
правові 
проступки 

 Порушене матеріальне чи нематеріальне благо: 
власність, життя, здоров'я громадян, суспільний 
порядок, суспільні відносини, що захищаються 
нормами права. 

7 Дисциплінарні 
проступки 

 Суспільно небезпечні протиправні діяння, які 
полягають у винному (умисному чи 
необережному) заподіянні шкоди порядку 
організації і діяльності органів влади й 
управління, конституційним правам і свободам 
громадян, але не мають ознак складу злочину. 

8 Об'єкт  
правопорушення 

 Суспільно небезпечні протиправні діяння, які 
полягають у порушенні громадянами й 
організаціями майнових та особистих немайнових 
відносин, що складаються між суб'єктами права і 
становлять для них матеріальну і духовну цінність. 

9 Об'єктивна  
сторона  
правопорушення 

 Сукупність ознак, які характеризують суб'єктивне 
(психічне) ставлення особи до вчиненого нею 
протиправного діяння і його негативних наслідків, а 
саме — вина, мотив, мета правопорушення. 

10 Суб'єкт 
правопорушення 

 Сукупність зовнішніх ознак, що характеризують 
дане правопорушення. 

11 Суб'єктивна 
сторона  
правопорушення 

 Фізичні і юридичні особи 
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VІІ.Словникова робота: 

правова поведінка, правомірна поведінка, зловживання правом, об’єктивно 

протиправна поведінка, соціально активна поведінка, пасивна поведінка, 

конформістська поведінка, маргінальна поведінка, звичайна поведінка, 

правопорушення, склад правопорушення, об’єкт правопорушення, загальний 
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ТЕМА20.ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Юридична відповідальність: поняття та ознаки.Принципи юридичної 

відповідальності.Мета і функції юридичної відповідальності. 

 Види юридичної відповідальності. 

 Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. 

 

II. Скласти схеми:: 

 Юридична відповідальність: поняття та ознаки. 

 Класифікація видів юридичної відповідальності. 

 Функції юридичної відповідальності. 

 Принципи юридичної відповідальності. 

 Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності. 

 Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні. 

 Визначення підстав юридичної відповідальності. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Примуси надзвичайного та профілактичного характеру». 

 «Позитивна та ретроспективна юридична відповідальність». 

 «Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності». 
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 «Маргінальна поведінка: загальнотеоретична характеристика». 

 «Міжнародні правопорушення: поняття та різновиди». 

 «Юридична відповідальність: сучасні погляди». 

 «Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування». 

 «Підходи до розуміння відповідальності державних службовців». 

 «Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ». 

 «Конституційно-правова відповідальність в Україні». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Юридична відповідальність: природа, форми реалізації та права людини. 

 Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи. 

 Юридична відповідальність суддів загальних судів України. 

 Політична відповідальність у державному управлінні. 

 Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «юридична 

відповідальність». 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1.Застосування в особливому процесуальному порядку до особи, яка вчинила 

правопорушення, засобів державного примусу, передбачених санкцією правової 

норми – це: 

а) юридична відповідальність; 

б) кримінальна відповідальність; 

в) парламентська відповідальність; 

г) ретроспективна відповідальність; 

д) позитивна відповідальність. 

 

2.Невідворотність юридичної відповідальності полягає у: 

а) встановленні самого факту здійснення правопорушником протиправного 

діяння як об’єктивної істини; встановленні інших правозначущих фактів, 

пов’язаних з висновками про факт правопорушення і суб’єкта правопорушення; 

б) відповідності обраного засобу впливу на правопорушника меті юридичної 

відповідальності (захистити правопорядок, виховати поважне ставлення до 

права), що вимагає: індивідуалізації державно-примусових заходів залежно від 

ваги правопорушення і властивостей правопорушника як особи, котра підлягає 

відповідальності; пом’якшення відповідальності і навіть відмовлення від 

застосування засобів відповідальності за наявності можливості досягти її цілей 

іншим шляхом; 

в) неминучості настання відповідальності правопорушника; оперативності 

застосування засобів відповідальності за вчинені правопорушення; ефективності 

заходів, застосовуваних до правопорушників; 

г) можливості залучення правопорушника до відповідальності протягом 
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строку давності, тобто періоду, не занадто віддаленого від факту вчинення 

правопорушення; 

д) кримінальне покарання не встановлюється за проступки; при встановленні 

засобів покарання і стягнення не повинна принижуватися людська гідність; 

зворотної сили не має закон, що встановлює чи підсилює відповідальність, але не 

пом’якшує її; лише одне покарання встановлюється за одне правопорушення. 

 

3. До ознак юридичної відповідальності не належить таке положення: 

а) виникає із факту правопорушення як результату недодержання фізичними 

або юридичними особами встановлених законом заборон, невиконання ними 

визначених законом зобов’язань, завдання шкоди охоронюваним державою 

правам, свободам та законним інтересам суб’єктів (учасників) суспільних 

відносин і має характер охоронно-захисних правовідносин між державою в особі 

її спеціальних компетентних органів і правопорушником; 

б) виражається в обов’язку особи зазнавати конкретних виду і міри 

позбавлення благ психологічного, організаційного і майнового характеру за свою 

вину, тобто нести кару, якає новим, додатковим, юридичним обов’язком, котрий 

не існував до правопорушення; 

в) настає лише за вчинені правопорушення або такі, що вчиняються, навіть 

без встановлення складу правопорушення, тобто є результатом винного 

протисуспільного діяння; 

г) здійснюється компетентним органом у суворій відповідності закону, а 

саме – санкціям норм права, якими встановлюються вид і міра позбавлення благ; 

д) реалізується у відповідних процесуальних формах у процесі 

правозастосовної діяльності з дотриманням певного процедурно-процесуального 

порядку і форм, установлених законом.  

 

4.У юридичній науці виділяють два аспекти юридичної відповідальності: 

а) негативний, правозахисний; 

б) негативний, правоохоронний; 

в) проспективний, ретроспективний; 

г) ретроспективний, негативний; 

д) позитивний, проспективний. 

 

5.Наявність можливостей безперешкодного здійснення суб’єктивних прав 

та досягнення правового результату правомірною поведінкою суб’єктів 

суспільних відносин є: 

а) принципами юридичної відповідальності; 

б) функціями юридичної відповідальності; 

в) метою юридичної відповідальності; 

г) причинами юридичної відповідальності; 

д) напрямами юридичної відповідальності. 

 

6. Конкретна (щодо правопорушника) мета юридичної відповідальності 

полягає у: 
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а) охороні існуючого ладу та суспільного порядку (забезпеченні порушеного 

публічного інтересу); 

б) державному примушуванні особи поводитись у будь-яких правових 

ситуаціях відповідно до встановленого законом правового порядку шляхом 

покарання винного, визначення правових наслідків для нього; 

в) відшкодуванні (компенсація) шкоди, завданої винними діями працівника 

власнику майна (роботодавцю); 

г) спрямуванні на відновлення незаконно порушених прав; 

д) спрямуванні на сприйняття усіма громадянами цінності права, виховання 

поважливого ставлення до нього з боку суспільства, зростання правової 

активності з метою запобігання правопорушуваності. 

 

8.До індивідуальних (для конкретного правопорушника) цілей юридичної 

відповідальності належать: 

а) захист, гарантування, запобігання; 

б) відновлення, компенсація, покарання, превенція; 

в) запобігання, захист; 

г) гарантування, запобігання; 

д) захист, гарантування. 

 

9.Цілі юридичної відповідальності будь-якого рівня конкретизуються в: 

а) принципах юридичної відповідальності; 

б) функціях юридичної відповідальності; 

в) підставах юридичної відповідальності; 

г) меті юридичної відповідальності; 

д) специфіці юридичної відповідальності. 

 

10.Функцією юридичної відповідальності, що полягає у встановленні певних 

обмежень щодо прав правопорушника є: 

а) виховна; 

б) репресивна; 

в) компенсаційна; 

г) організаційна; 

д) превентивна. 

 

11.Функцією юридичної відповідальності, що свідчить про негативну оцінку 

вчинку правопорушника державою та намір держави запобігти вчиненню нових 

порушень є: 

а) виховна; 

б) правовідновлююча; 

в) штрафна; 

г) організаційна; 

д) репресивна. 
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12.Функцією юридичної відповідальності, яка спрямована на відновлення 

незаконно порушених прав є: 

а) виховна; 

б) правовідновлююча; 

в) штрафна; 

г) репресивна; 

д) організаційна. 

 

13.Формування у суб’єктів потреби правомірної поведінки передбачає: 

а) відновлювальна функція юридичної відповідальності; 

б) загальнопревентивна функція юридичної відповідальності; 

в) спеціальнопревентивна функція юридичної відповідальності; 

г) правозахисна функція юридичної відповідальності я; 

д) правовиховна функція юридичної відповідальності. 

 

14. Відновлення незаконно порушених суб’єктивних прав, примусову 

реалізацію невиконаних обов’язків передбачає: 

а) відновлювальна функція; 

б) загальнопревентивна функція; 

в) правовиховна функція; 

г) правозахисна функція; 

д) правоохоронна функція. 

 

15.Незаперечні вимоги, що пред’являються до діяльності компетентних 

органів щодо застосування санкцій правових норм до правопорушників з метою 

забезпечення правопорядку – це: 

а) принципи юридичної відповідальності; 

б) функції юридичної відповідальності; 

в) мета юридичної відповідальності; 

г) причини юридичної відповідальності; 

д) напрями юридичної відповідальності. 

 

16. Форма закріплення принципів юридичної відповідальності може бути: 

а) тільки усною; 

б) прямою і опосередкованою; 

в) законною і незаконною; 

г) тільки конфіденційною; 

д) тільки опосередкованою. 

 

17.Юридична відповідальність настає за суспільно шкідливі, юридично 

заборонені, винні діяння, вчинені деліктоздатною особою – це: 

а) принцип своєчасності юридичної відповідальності; 

б) принцип законності юридичної відповідальності; 

в) принцип невідворотності юридичної відповідальності; 

г) принцип справедливості юридичної відповідальності; 
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д) принцип обґрунтованості юридичної відповідальності. 

 

18.Пом’якшення відповідальності і навіть відмови від застосування заходів 

відповідальності при наявності можливості досягти її цілей іншим шляхом 

вимагає: 

а) принцип своєчасності; 

б) принцип законності; 

в) принцип доцільності; 

г) принцип справедливості; 

д) принцип обґрунтованості. 

 

19. Встановлення самого факту здійснення правопорушником протиправного 

діяння як об’єктивної істини передбачає: 

а) принцип своєчасності; 

б) принцип законності; 

в) принцип доцільності; 

г) принцип справедливості; 

д) принцип обґрунтованості. 

 

20.Правопорушення повинно за будь-яких умов тягти за собою 

відповідальність правопорушника відповідно до: 

а) принципу невідворотності; 

б) принципу справедливості; 

в) принципу доцільності; 

г) принципу своєчасності; 

д) принципу обґрунтованості. 

 

21. Юридична відповідальність повинна перш за все відображати: 

а) принцип верховенства права; 

б) принцип верховенства закону; 

в) принцип справедливості; 

г) принцип конфіденційності; 

д) принцип доцільності. 

 

22.Принцип законності юридичної відповідальності полягає у: 

а) встановленні самого факту здійснення правопорушником протиправного 

діяння як об’єктивної істини; встановленні інших правозначущих фактів, 

пов’язаних з висновками про факт правопорушення і суб’єкта правопорушення; 

б) тому, що юридична відповідальність настає: за наявності складу 

правопорушення; за фізичні діяння – дію чи бездіяльність за суспільно шкідливі і, 

як правило, винні діяння, вчинені деліктоздатною особою; за юридично 

заборонені діяння, тобто за діяння, що суперечать природі права і букві закону; за 

власні діяння правопорушника; відповідно до процесуальних норм; за рішенням 

компетентних органів, котрі визначені законом; 

в) можливості залучення правопорушника до відповідальності протягом 
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строку давності, тобто періоду, не занадто віддаленого від факту вчинення 

правопорушення; 

г) встановленні самого факту здійснення правопорушником протиправного 

діяння, як об’єктивної істини; встановленні інших правозначущих фактів, 

пов’язаних з висновками про факт правопорушення і суб’єкта правопорушення. 

Принцип «презумпції невинуватості» потребує, щоб вина особи, котра 

притягується до відповідальності, була доведена і визначена у правозастосовному 

акті; 

д) кримінальне покарання не встановлюється за проступки; при встановленні 

засобів покарання і стягнення не повинна принижуватися людська гідність; 

зворотної сили не має закон, що встановлює чи підсилює відповідальність, але не 

пом’якшує її (принцип відповідності покарання тяжкості вчиненого злочину); 

лише одне покарання встановлюється за одне правопорушення (принцип, що став 

аксіомою). 

 

23.Обґрунтованість як принцип юридичної відповідальності полягає у: 

а) встановленні самого факту здійснення правопорушником протиправного 

діяння як об’єктивної істини; встановленні інших правозначущих фактів, 

пов’язаних з висновками про факт правопорушення і суб’єкта правопорушення; 

б) відповідності обраного засобу впливу на правопорушника меті юридичної 

відповідальності (захистити правопорядок, виховати поважне ставлення до 

права), що вимагає: індивідуалізації державно-примусових заходів залежно від 

ваги правопорушення і властивостей правопорушника як особи, котра підлягає 

відповідальності; пом’якшення відповідальності і навіть відмовлення від 

застосування засобів відповідальності за наявності можливості досягти її цілей 

іншим шляхом; 

в) в неминучості настання відповідальності правопорушника; оперативності 

застосування засобів відповідальності за вчинені правопорушення; ефективності 

заходів, застосовуваних до правопорушників; 

г) можливості залучення правопорушника до відповідальності протягом 

строку давності, тобто періоду, не занадто віддаленого від факту вчинення 

правопорушення; 

д) виявляється в такому: кримінальне покарання не встановлюється за 

проступки; при встановленні засобів покарання і стягнення не повинна 

принижуватися людська гідність; зворотної сили не має закон, що встановлює чи 

підсилює відповідальність, але не пом’якшує її (принцип відповідності покарання 

тяжкості вчиненого злочину); лише одне покарання встановлюється за одне 

правопорушення (принцип, що став аксіомою). 

 

24.Принцип доцільності юридичної відповідальності полягає у: 

а) тому, що юридична відповідальність настає: за наявності складу 

правопорушення; за фізичні діяння – дію чи бездіяльність (а не за думки, 

світогляд, особистісні властивості); за суспільно шкідливі і, як правило, винні 

діяння, вчинені деліктоздатною особою; за юридично заборонені діяння, тобто за 

діяння, що суперечать природі права і букві закону; за власні діяння 
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правопорушника; відповідно до процесуальних норм; за рішенням компетентних 

органів, котрі визначені законом; 

б) встановленні самого факту здійснення правопорушником протиправного 

діяння як об’єктивної істини; встановленні інших правозначущих фактів, 

пов’язаних з висновками про факт правопорушення і суб’єкта правопорушення; 

в) відповідності обраного засобу впливу на правопорушника меті юридичної 

відповідальності, що вимагає: індивідуалізації державно-примусових заходів 

залежно від ваги правопорушення і властивостей правопорушника як особи, 

котра підлягає відповідальності; пом’якшення відповідальності і навіть 

відмовлення від застосування засобів відповідальності за наявності можливості 

досягти її цілей іншим шляхом; 

г) неминучості настання відповідальності правопорушника; оперативності 

застосування засобів відповідальності за вчинені правопорушення; ефективності 

заходів, застосовуваних до правопорушників; 

д) можливості залучення правопорушника до відповідальності протягом 

строку давності, тобто періоду, не занадто віддаленого від факту вчинення 

правопорушення. 

 

25.Осуд суспільством вчинків особи, що не відповідають загальноприйнятим 

уявленням про добро і зло передбачає: 

а) моральна відповідальність; 

б) міжнародна відповідальність; 

в) політична відповідальність; 

г) економічна відповідальність; 

д) юридична відповідальність. 

 

26.Наслідком запізнення працівника на роботу є: 

а) цивільна відповідальність;  

б) трудова відповідальність;  

в) адміністративна відповідальність;  

г) дисциплінарна відповідальність; 

д) моральна відповідальність. 

 

27.Видом юридичної відповідальності не є: 

а) адміністративна відповідальність; 

б) кримінальна відповідальність; 

в) службова відповідальність; 

г) дисциплінарна відповідальність; 

д) матеріальна відповідальність. 

 

28.Притягувати до відповідальності мають право: 

а) тільки суб’єкти підприємницької діяльності; 

б) тільки уповноважені суб’єкти, які повинні додержуватися вимог 

матеріальних охоронних і процесуальних норм, детально зафіксованих у законах; 

в) тільки уповноважені суб’єкти, які не повинні додержуватися вимог 



326 

 

матеріальних охоронних і процесуальних норм; 

г) тільки суб’єкти цивільних правовідносин; 

д) будь-яка особа. 

 

29.За змістом санкції норми, що застосовуються за вчинене 

правопорушення, відповідальність поділяють на: 

а) правовідновлюючу та штрафну; 

б) правоприпиняючу та відновлюючу; 

в) каральну та необмежену; 

г) штрафну та подовжуючу; 

д) правопоновлюючу та правоприпиняючу. 

 

30. Суб’єктами адміністративних правопорушень є винні фізичні особи, які 

не підпорядковані по службі органам державного управління, які досягли: 

а) 18-річного віку; 

б) 21-річного віку; 

в) 14-річного віку; 

г) 16-річного віку; 

д) 15-річного віку. 

 

VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Юридична відповідальність. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Зловживання 

правом 

 Державно-владний вплив відповідальних 
державних органів і службових осіб на 
поведінку людей. 

2 Позитивний 
(проспективний) 
аспект юридичної 
відповідальності 

 Настає за правопорушення і передбачає 
покарання. 

3 Негативний 
(ретроспективний) 
аспект юридичної 
відповідальності 

 Настає за виконання корисних для 
суспільства та держави варіантів поведінки на 
рівні, що перевищує загальні вимоги 
(морально свідоме ставлення до виконання 
обов'язків). Передбачає заохочення. 

4 Державний примус  Особливий вид правової поведінки, який 
полягає у використанні громадянами своїх 
прав у недозволені способи, що суперечать 
призначенню права, внаслідок чого 
завдаються збитки (шкода) суспільству, 
державі, окремій особі. 

5 Підстави 
юридичної 
відповідальності 

 Комплексне (принцип, метод, режим) 
соціально-правове явище, що характеризує 
організацію і функціонування суспільства й 
держави на правових засадах. 

6 Фактична підстава  Наявність норми права, яка забороняє таку 
поведінку і встановлює відповідні санкції (за 
її допомогою відбувається визначення складу 
правопорушення). 
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7 Нормативна 

підстава 

 Факт здійснення соціально небезпечної 
поведінки (правопорушення). 

8 Законність  Сукупність обставин, наявність яких робить 
юридичну відповідальність можливою та 
примусовою. Відсутність сукупності таких 
обставин виключає її. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Юридична відповідальність: 
 

1 Принципи 
юридичної 
відповідальності 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

2 Функції 
юридичної 
відповідальнос
ті 

1) 3) 
2) 4) 

3 Види юридичної 
відповідальності 
в залежності від 
галузевої 
структури права 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

4 Види юридичної 
відповідальності 
в залежності від 
її функцій 

1) 

2) 

5 У чому полягає 
двох-аспектне 
розуміння 
юридичної 
відповідальності 

1) 
2) 

6 Ознаки 
юридичної 
відповідальності 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

7 Підстави 
юридичної 
відповідальності 

1) 
2) 
3) 
4) 

8 Стадії 
юридичної  
відповідальності 

1) 
2) 
3) 
4) 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Види юридичної відповідальності. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Конституційно-
правова 

 Настає за порушення лише тієї норми 
адміністративного права, що охороняється 
адміністративними санкціями. 

2 Адміністративна 
відповідальність 

 Настає за порушення конституційно-правової 
норми (здійснення конституційного делікту) 
державними органами і посадовими особами 
— це насамперед, відповідальність влади як 
колективного суб'єкта. 

3 Цивільно-
правова 
відповідальність 

 Настає за вчинене майнове правопорушення, 
збиток, заподіяний підприємству, установі, 
організації робітниками та службовцями при 
виконанні ними своїх трудових обов'язків; 
передбачає відшкодування прямого дійсного 
збитку. Упущена вигода не відшкодовується. 

4 Дисциплінарна 
відповідальність 

 Настає за здійснення злочинів, вичерпний 
перелік яких міститься у Кримінальному 
кодексі, тобто встановлюється лише законом, 
настає з моменту офіційного обвинувачення, 
реалізується винятково в судовому порядку. 

5 Матеріальна 
відповідальність 

 Накладається адміністрацієюпідприємств, 
установ, організацій (особою, яка володіє 
розпорядчо-дисциплінарною владою над 
конкретним працівником) за здійснення 
дисциплінарних проступків: 1) відповідно до 
правил внутрішнього трудового розпорядку; 
2) у порядку підпорядкованості; 3) відповідно 
до дисциплінарних статутів і положень. 

6 Кримінальна 
відповідальність 

 Настає з моменту правопорушення – 
невиконання договірного зобов'язання 
майнового характеру у встановлений строк 
або виконання неналежним чином, за 
заподіяння позадоговірної шкоди (цивільно-
правового проступку) здоров'ю або майну 
особи. 

7 Правовідновлюва
льна 
відповідальність 

 Спрямована на покарання державою 
правопорушника та запобігання нових 
правопорушень. Притаманна насамперед 
кримінальній та адміністративній відпо-
відальності. (Репресивна) — особа, що 
вчинила правопорушення, притягується до 
покарання або стягнення на підставі рішення, 
винесеного у встановленому законом порядку 
(кримінально-правова й адміністративно-
правова відповідальність). 

8 Каральна 
відповідальність 

 (Репараційна) — добровільне виконання 
правопорушником відповідальності перед 
потерпілим, тобто особа, яка вчинила 
правопорушення, відшкодовує заподіяний 
збиток, відновлює порушені права, виконує 
обов'язки, припиняє протиправні діяння без 
примусу держави (цивільно-правова і 
матеріальна відповідальність). 
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Практичне завдання №4 

Заповнити таблицю. Види юридичної відповідальності: 

 Вид юридичної 
відповідальності 

Суб'єкти 
притягнення 

Заходи 
відповідаль 

ності 

Правозасто
-совний акт 

1 Конституційна Парламент, 
Конституційний 

Суд 

  

2 Адміністративна  Попередження,  
штраф,... 

 

3 Цивільно- 
правова 

  рішення 

4 Дисциплінарна    

5 Матеріальна    

6 Кримінальна    

 

VІІ.Словникова робота:: 

юридична відповідальність, принципи юридичної відповідальності, функції 

юридичної відповідальності, позитивна юридична відповідальність, 

ретроспективна юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, 

адміністративна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, 

дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, 

конституційно-правова відповідальність. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — 

№ 51. — Ст. 1122. 

 Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25. — Ст. 131. 

 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9-10, 

№ 11-12, № 13. — Ст. 88. 

 Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ : закон України від 22 

лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради 

України. — 2006. — №29. — Ст. 1062. 
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 Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135. 

 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // 

Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356. 

 Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — 

Ст. 492. 
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ТЕМА 21. ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОВПОРЯДОК 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Законність: поняття, ознаки та структура. Зміст законності.Принципи та 

гарантії законності. 

 Поняття, ознаки та функції правопорядку.Принципи та структура 

правопорядку. 

 Право, законність, правопорядок: питання співвідношення та взаємодії. 

 

II. Скласти схеми: 

 Законність та правопорядок: співвідношення та взаємодія. 

 Принципи та види законності. 

 Функції правопорядку. 

 Принципи та структура правопорядку. 

 Основні ознаки правопорядку. 

 Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського порядку та 

громадської безпеки. 

 Колізії між законністю та доцільністю як постійно відтворювана проблема 

юридичного регулювання. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Правопорядок та громадський порядок». 

 «Способи забезпечення законності». 

 «Правова законність і демократія: їх взаємовплив». 

 «Основні шляхи зміцнення законності та правопорядоку в Україні: 

порівняльно-правовий аналіз з країнами Західної Європи». 
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 «Принципи правопорядку та їх співвідношення з іншими принципами, що 

діють у правовій системі». 

 «Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та 

практика реалізації». 

 «Поняття, ознаки та властивості правопорядку». 

 «Вплив рішень Конституційного Суду України на правовий порядок у 

державі в аспекті захисту конституційних прав і свобод». 

 «Зміцнення законності у правозастосовному процесі». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави. 

 Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку. 

 Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів. 

 Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права. 

 Загальні тенденції розвитку права, законності та правопорядку. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Багатоаспектним соціально-правовим явищем, що характеризує 

організацію та функціонування суспільства та держави на правових  

засадах, є: 

а) порядок; 

б) правопорядок; 

в) законність; 

г) формальність; 

д) правозаконність. 

 

2.Законність характеризується поєднанням двох ознак: 

а) зовнішньої і внутрішньої; 

б) організаційної і неорганізаційної; 

в) об’єктивної і суб’єктивної; 

г) охоронної і організаційної; 

д) інституціональної і організаційної. 

 

3. Обов’язок виконувати розпорядження законів і підзаконних правових 

актів державними органами, посадовими особами, громадянами і різними 

об'єднаннями здійснює: 

а) внутрішня ознака законності; 

б) організаційна ознака законності; 

в) зовнішня ознака законності; 

г) інституціональна ознака законності; 

д) нормативна ознака законності. 

4.Елементом законності, який полягає у відповідності праву законів та 
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інших підзаконних актів, нормативно-правових договорів та інших джерел права 

є: 

а) наслідковий елемент; 

б) захисний елемент; 

в) охоронний елемент; 

г) нормативний елемент; 

д) поведінковий елемент. 

 

5. Попередження порушення правових норм, контроль та нагляд за точним 

й однаковим їх виконанням – це: 

а) нормативний елемент законності; 

б) поведінковий елемент законності; 

в) наслідковий елемент законності; 

г) охоронний елемент законності; 

д) захисний елемент законності. 

 

6. Однакові вимоги до всіх суб’єктів, які перебувають у сфері дії  

законів – це: 

а) загальність правової законності; 

б) єдність правової законності; 

в) взаємозв’язок правової законності та доцільності; 

г) верховенство закону в системі нормативно-правових актів; 

д) рівність усіх перед законом. 

 

7.Юридичними умовами втілення в життя принципів права, що мають 

нормативну форму та пов’язані з нормотворчою, правозастосовною та іншими 

правовими формами діяльності держави, є: 

а) гарантії законності; 

б) принципи законності; 

в) принципи правопорядку; 

г) вимоги законності; 

д) вимоги права. 

 

8. Вимогою правової законності до змісту нормотворчої діяльності не є: 

а) відповідність змісту законів та підзаконних актів потребам життя; 

б) відповідність нормотворчої діяльності загальнолюдським цінностям; 

в) додержання внутрішньої єдності і погодженості правових норм; 

г) відсутність забезпечення стабільності правових актів; 

д) додержання ієрархічної субординації нормативних акті. 

 

9. До вимог законності щодо форми та процедури нормотворчої діяльності 

не належить: 

а) видання актів у передбаченій законом формі;  

б) доступність розумінні;  

в) додержання обов’язкових реквізитів;  
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г) додержання процесуальних правил;  

д) забезпечення заперечності закону.  

 

10. Однією із вимог законності у сфері реалізації права є: 

а) наявність спеціальних механізмів, які забезпечують реалізацію права; 

б) якісне застосування права, з урахуванням усіх фактичних та юридичних 

обставин; 

в) відповідність змісту закону потребам життя; відповідність правотворчої 

діяльності загальнолюдським правовим принципам; 

г) правильне тлумачення правових норм; 

д) дидактика правових норм. 

 

11.Забезпечення верховенства закону щодо інших правових актів є вимогою 

законності у: 

а) сфері реалізації права; 

б) сфері правотворчості; 

в) сфері реалізації права і держави; 

г) сфері реалізації суспільних відносин; 

д) сфері, яка стосується всіх видів діяльності будь-яких суб’єктів суспільних 

відносин. 

 

12.Правильне тлумачення правових норм є вимогою законності у: 

а) сфері правотворчості; 

б) сфері реалізації суспільних відносин щодо діяльності будь-яких суб’єктів; 

в) сфері реалізації права; 

г) сфері реалізації права і держави; 

д) сфері реалізації правових розпоряджень. 

 

13.Співвідношення понять «принципи законності» та «вимоги законності» 

полягає у наступному: 

а) вимоги законності діють у всіх сферах правового життя, а принципи 

законності пов’язані з окремими видами діяльності певних суб’єктів; 

б) принципи законності діють у всіх сферах правового життя, а вимоги 

законності пов’язані з окремими видами діяльності певних суб’єктів; 

в) вимоги законності є основними принципами законності;  

г) принципи законності на відміну від вимог законності мають мінливий 

характер; 

д) ці поняття тотожні. 

 

14.Провідним загальноприйнятим правилом імперативного характеру, яке 

виражається в незаперечних вимогах до державних органів, громадських 

організацій, посадових осіб, громадян діяти правомірно у сферах 

нормотворчості, реалізації права, інших правових форм діяльності є: 

а) законність як принцип; 

б) законність як режим; 
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в) законність як режим і метод; 

г) законність як режим; 

д) законність як принцип і метод. 

 

15.Багатоаспектність законності як соціально-правового явища 

проявляється у тому, що законність може виступати, як: 

а) принцип, метод та режим; 

б) принцип, метод та джерело; 

в) метод та об’єкт правового регулювання; 

г) доктрина та режим; 

д) метод, принцип та спосіб організація суспільства. 

 

16.Здійснення державного управління суспільством винятково правовими 

засобами розглядають законність, як: 

а) метод; 

б) режим; 

в) принцип; 

г) форма; 

д) підстава. 

 

17.Стан правової організації суспільно-політичного життя, за якого 

суспільні відносини, правова поведінка, правова діяльність, інша правова 

активність людини здійснюються відповідно до законів та інших джерел права 

та відповідають принципу верховенства права – це: 

а) законність як режим; 

б) законність як метод; 

в) законність як принцип; 

г) законність як принцип і метод; 

д) законність як метод і режим. 

 

18.Систему правових засобів, якими здійснюється державне управління 

суспільством, згідно з якими функціонують органи держави та посадові особи 

розглядають: 

а) законність як режим; 

б) правовий режим як метод; 

в) правовий режим як принцип; 

г) правовий режим як метод та режим; 

д) правопорядок як режим. 

 

19. Принципом законності, який полягає у дотриманні 

принципуверховенства права при складанні та прийнятті закону або інших 

нормативних актів, є: 

а) рівність усіх перед законом; 

б) відповідність закону праву; 

в) взаємозв’язок правової законності та доцільності; 
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г) верховенство закону в системі нормативно-правових актів; 

д) загальність правової законності. 

 

20. Принципом законності сучасної держави не є: 

а) верховенство закону; 

б) контроль за законністю; 

в) єдність розуміння та застосування закону; 

г) зворотна дія закону; 

д) неминучість відповідальності за порушення закону. 

 

21. Системою керівних положень та ідей, що визначають природу 

законності, її місце у суспільстві та у системі інших правових категорій, є: 

а) функції законності; 

б) методи законності; 

в) норми законності; 

г) принципи законності; 

д) система законності. 

 

22.До основних принципів законності не належить: 

а) принцип загальності; 

б) принцип диспозитивності у відносинах між суб’єктами права; 

в) принцип єдності розуміння та застосування законів; 

г) принцип невідворотності відповідальності за порушення закону; 

д) принцип гарантованості прав та свобод громадян. 

 

23.Системою організаційних та правових засобів, що використовуються 

державою для забезпечення режиму законності та правового порядку є: 

а) гарантії законності; 

б) принципи законності; 

в) принципи правопорядку; 

г) вимоги законності; 

д) потреби законності. 

 

24. Важливою гарантією законності є: 

а) прокуратура; 

б) правосуддя; 

в) адвокатура; 

г) нотаріат; 

д) правоохоронні органи. 

 

25. Засоби виявлення  і засоби попередження правопорушення  

належать до: 

а) соціальних гарантій законності; 

б) юридичних гарантій законності; 

в) економічних гарантій законності; 
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г) ідеологічних гарантій законності; 

д) загальносоціальних гарантій законності. 

 

26. Серед юридичних гарантій особлива роль належить: 

а) загальносоціальним гарантіям; 

б) економічним гарантіям; 

в) ідеологічним гарантіям; 

г) правоохоронним гарантіям; 

д) процесуальним гарантіям. 

 

27.Гарантії законності класифікують на: 

а) економічні, юридичні та матеріальні; 

б) економічні, політичні та соціальні; 

в) загальносоціальні та спеціально-соціальні; 

г) спеціальносоціальні та організаційно-соціальні; 

д) ідеологічно-соціальні та юридично-соціальні. 

 

28.Спеціально-соціальні гарантії законності можна поділити на: 

а) економічні та політичні; 

б) юридичні та організаційні; 

в) матеріальні та соціальні; 

г) економічні та політичні; 

д) організаційні та соціальні. 

 

29.Юридичні гарантії законності за найближчими цілями є: 

а) економічні, політичні, соціальні; 

б) превентивні, припиняючі, відновлюючі, каральні; 

в) ідеологічні, політичні, економічні; 

г) організаційні, неорганізаційні; 

д) соціальні, організаційні. 

 

30. За суб’єктами застосування парламентські гарантії законності 

належать до: 

а) організаційних гарантій законності; 

б) юридичних гарантій законності; 

в) неорганізаційних гарантій законності; 

г) організаційно-соціальних гарантій законності; 

д) загальносоціальних гарантій законності. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Законність і правопорядок: 
 

1 Принципи 

законності 

1) 

2) 

3) 

2 Загальносоціальні 
гарантії законності 

4) 

5) 

6) 

3 Спеціальносоці
альні гарантії 
законності 

1) 

2) 

4 Юридичні гарантії 
законності за 
метою 

1) 

2) 

3) 

4) 

5 Функції 

правопорядку 

1) 

2) 

3) 

6 Принципи 

правопорядку 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

7 Елементи 
структури 
правопорядку 

1) 

2) 

3) 

8 Функції 

правопорядку 

1) 

2) 

3) 
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Практичне завдання №2 
Заповнити таблицю. Законність і правопорядок. До кожноговизначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Законність  Те, чого вимагає законність, відображає її 
спрямованість, обумовлену змістом норм. 

2 Вимоги 

законності 

 Комплексне (принцип, метод, режим) соціально-
правове явище, що характеризує організацію і 
функціонування суспільства й держави на 
правових засадах. 

3 Гарантії 

законності 

 Стан (режим) правової упорядкованості 
(врегульованості і погодженості) системи 
суспільних відносин, що складається в умовах 
реалізації законності. 

4 Правопорядок  Умови суспільного життя і заходи, що ви-
користовуються державою для забезпечення 
режиму законності і стабільного правопорядку. 

5 Громадський 
порядок 

 Система правових і неправових елементів, 
властивостей, ознак, процесів, що сприяють 
встановленню і підтримці правомірної поведінки 
суб'єктів, тобто такої поведінки, яка врегульована 
нормами права і досягла мети правового 
регулювання. 

6 Зміст 

правопорядку 

 Система реальних (економічних, політичних, 
морально-духовних, юридичних) упорядкованих 
відносин у громадянському суспільстві, з 
правомірною поведінкою їх учасників — 
фізичних і юридичних осіб, як результат їх 
об'єктивної потреби. 

7 Матеріальний 
зміст 
правопорядку 

 Система реалізованих прав, обов'язків, від-
повідальності громадян, тобто результат 
встановлення законності, впорядкованості та 
врегульованості правових відносин, правомірної 
поведінки їх учасників, досягнутий за допомогою 
правових засобів через виражену в них волю 
держави. 

8 Юридичний 
зміст 
правопорядку 

 Стан (режим) упорядкованості соціальними 
нормами (норми права, моралі, корпоративними 
нормами, нормами-звичаями) системи суспільних 
відносин і їх додержання. 

 

VІІ. Словникова робота: 

законність, формальна законність, правова законність, правова законність як 

принцип, правова законність як метод, правова законність як режим, гарантії 

законності, конституційна законність, принципи правової законності, вимоги 

правової законності, загальні умови, спеціальні засоби забезпечення 

законності, гарантії правової законності, юридичні гарантії, організаційні 

гарантії, правопорядок, зміст правового порядку, структура правового 

порядку, функції правового порядку, принципи правового порядку, громадський 

порядок, дисципліна, державна дисципліна, фінансова дисципліна, трудова 

дисципліна, військова дисципліна.  
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ТЕМА 22. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА. ПРАВОВЕ 

ВИХОВАНЯ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Правосвідомість: поняття, структура та функції.Види правосвідомості. 

 Правова культура: поняття, види, функції та шляхи формування. 

Співвідношення правової культури з правовим нігілізмом та правовим 

ідеалізмом. 

 Правове виховання: поняття, мета, завдання, принципи та функції. 

 

II. Скласти схеми: 

 Структура та види правосвідомості. 

 Структура правової культури. 

 Функції правової культури. 

 Форми правового виховання. 
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 Механізм реалізації правового виховання. 

 Етика та право: теоретичні аспекти співвідношення. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті». 

 «Правова культура особи і шляхи її формування в Україні». 

 «Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння». 

 «Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві». 

 «Взаємозв’язок правового нігілізму та правового ідеалізму як форм 

дефорації правової свідомості». 

 «Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, 

структура». 

 «Правове виховання в сучасній Україні». 

 «Боротьба зі злочинністю як засіб подолання правового нігілізму». 

 «Газета як інструмент формування суспільної свідомості в умовах 

становлення державності України». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Структура та види правового нігілізму. 

 Формування правової культури особи в умовах розбудови правової 

держави Україна. 

 Причини існування та засоби подолання елітарного правового нігілізму в 

умовах сучасних суспільств перехідного типу. 

 Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір. 

 Парадигма української правосвідомості. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та концепцій, а 

також уявлень і настанов, які характеризують відношення особи, суспільної 

групи і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права, а також до всього, 

що охоплюється правовим регулюванням – це: 

а) правосвідомість; 

б) політична свідомість; 

в) функції правосвідомості; 

г) правова психологія; 

д) правова ідеологія. 
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2. У структурі правосвідомості за рівнем відображення правової 

реальності виділяють такі елементи: 

а) правова психологія, правова ідеологія; 

б) правова психологія, правові погляди; 

в) правова ідеологія, правові поняття; 

г) правові звички, правові традиції; 

д) правова ідеологія, правові погляди. 

 

3. Сукупність правових поглядів, почуттів, настроїв і переконань 

конкретної особи – це: 

а) суспільна правосвідомість; 

б) групова правосвідомість; 

в) індивідуальна правосвідомість; 

г) політична правосвідомість; 

д) соціальна правосвідомість. 

 

4. Ставлення до права та державно-правових явищ всього суспільства або 

етносу – це: 

а) індивідуальна правосвідомість; 

б) групова правосвідомість; 

в) соціальна правосвідомість; 

г) політична правосвідомість; 

д) суспільна правосвідомість. 

 

5. Правова психологія – це: 

а) система правових принципів, ідей, теорій, концепцій, що відображають 

теоретичне осмислення правової реальності, усвідомлене проникнення в сутність 

правових явищ і спричиняють готовність до певної правової поведінки в 

результаті оцінки правових явищ; 

б) діяльнісна частина правосвідомості, готовність особи виявити активність 

у сфері пізнання і реалізації права, або в сфері ігнорування і порушення правових 

норм; 

в) сукупність почуттів і емоцій, що виражають ставлення індивіда, групи, 

суспільства до права, правових явищ; 

г) основні напрями оволодіння правовими знаннями та їх вплив на правові 

явища, правову систему в цілому; 

д) елемент правової системи, що перебуває у глибокій єдності з її іншими 

елементами: системою права, системою законодавства, юридичною практикою; 

визначає розвиненість правової культури. 

 

6. Структурними елементами правової психології є: 

а) правові ідеї, правові настрої, правові мотиви; 

б) правові почуття, правові погляди, правові звички; 

в) правові почуття, правові уявлення, правові категорії; 

г) правові поняття, правові погляди, правові практичні знання; 
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д) правові настрої, правові переживання, правові цілі. 

 

7. Система правових принципів, ідей, теорій, концепцій, що відображають 

теоретичне осмислення правової реальності, усвідомлене проникнення в 

сутність правових явищ і спричиняють готовність до певної правової поведінки 

в результаті оцінки правових явищ – це: 

а) правова психологія; 

б) правова ідеологія; 

в) правозначуща настанова; 

г) функції правосвідомості; 

д) правосвідомість. 

 

8. Елементами правової ідеології є: 

а) правові ідеї, правові принципи, правові переконання; 

б) правові переконання, правові погляди, правові ідеї; 

в) правові уявлення, правові традиції, правові категорії; 

г) правові практичні знання, правові погляди, правові настанови; 

д) правові переживання, правові переживання, правові цілі. 

 

9. Правозначуща настанова – це: 

а) сукупність почуттів і емоцій, що виражають ставлення індивіда, групи, 

суспільства до права, правових явищ; 

б) діяльнісна частина правосвідомості, готовність особи виявити активність 

у сфері пізнання і реалізації права, або в сфері ігнорування і порушення правових 

норм; 

в) елемент правової системи, що перебуває у глибокій єдності з її іншими 

елементами: системою права, системою законодавства, юридичною практикою; 

визначає розвиненість правової культури; 

г) основні напрями оволодіння правовими знаннями та їх вплив на правові 

явища, правову систему в цілому; 

д) система правових принципів, ідей, теорій, концепцій, що відображають 

теоретичне осмислення правової реальності, усвідомлене проникнення в сутність 

правових явищ і спричиняють готовність до певної правової поведінки в 

результаті оцінки правових явищ. 

 

10. Функції правосвідомості – це: 

а) елементи правової системи, що перебуває у глибокій єдності з її іншими 

елементами: системою права, системою законодавства, юридичною практикою; 

визначають розвиненість правової культури; 

б) основні напрями оволодіння правовими знаннями та їх вплив на правові 

явища, правову систему в цілому; 

в) діяльнісна частина правосвідомості, готовність особи виявити активність у 

сфері пізнання і реалізації права, або в сфері ігнорування і порушення правових 

норм; 

г) сукупність почуттів і емоцій, що виражають ставлення індивіда, групи, 
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суспільства до права, правових явищ і спричиняють готовність до певної правової 

поведінки; 

д) система правових принципів, ідей, теорій, концепцій, що відображають 

теоретичне осмислення правової реальності, усвідомлене проникнення в сутність 

правових явищ і спричиняють готовність до певної правової поведінки в 

результаті оцінки правових явищ. 

 

11. До основних функцій правосвідомості належать: 

а) евристична, аксіологічна, охоронна; 

б) пізнавальна, регулятивна, когнітивна; 

в) когнітивна, правоутворююча, настановча; 

г) регулятивна, охоронна, виховна; 

д) аксіологічна, гносеологічна, регулятивна. 

 

12. Пізнання правової дійсності та формування правових теорій, концепцій, 

ідей передбачає: 

а) когнітивна функція правосвідомості; 

б) аксіологічна функція правосвідомості; 

в) практична функція правосвідомості; 

г) доктринальна функція правосвідомості; 

д) правотворча функція правосвідомості. 

 

13. За формою відображення правової свідомості виокремлюють: 

а) правові уявлення та правові погляди; 

б) правові установки та правові вказівки; 

в) правові установки та правові дії; 

г) правові явища та правові погляди; 

д) правові уявлення та правові дії. 

 

14. Недостатня обізнаність в правових питаннях, при особистій 

переконаності в наявності належної юридичної підготовки – це: 

а) правовий ідеалізм; 

б) правовий інфантилізм; 

в) правовий нігілізм; 

г) правова демагогія; 

д) правовий дилетантизм. 

 

15. Сукупність ідей та переконань, що здобувають юристи під час 

реалізації юридичних норм – це: 

а) професійна доктринальна правова свідомість; 

б) професійна практична правова свідомість; 

в) непрофесійна компетентна правосвідомість; 

г) непрофесійна повсякденна правосвідомість; 

д) фактично-юридична правосвідомість. 
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16. Різновид правосвідомості, що формується на основі юридичної науки та 

визначає її розвиток шляхом розробки різних концепцій, теорій, принципів, ідей, 

учень – це: 

а) професійна доктринальна правова свідомість; 

б) професійна практична правова свідомість; 

в) непрофесійна компетентна правосвідомість; 

г) непрофесійна повсякденна правосвідомість; 

д) фактично-юридична правосвідомість. 

 

17. Сукупність життєвих обставин, особистого правового досвіду й 

отриманої освіти, що характеризує ставлення людини до чинного чи бажаного 

права і правової системи на побутовому рівні – це: 

а) професійна наукова (доктринальна) правова свідомість; 

б) професійна практична правова свідомість; 

в) непрофесійна компетентна правосвідомість; 

г) непрофесійна повсякденна правосвідомість; 

д) фактично-юридична правосвідомість. 

 

18. Правова культура, що базується на здобутих унаслідок одержання 

спеціальної юридичної освіти правових знаннях, практичних навичках і вміннях, 

особистій майстерності, що пов’язані з конкретним юридичним фахом – це: 

а) теоретична правова культура; 

б) професійна правова культура; 

в) наукова правова культура; 

г) навчальна правова культура; 

д) буденна правова культура. 

 

19. Елементом правової культури особистості не є: 

а) звичка вчиняти свої дії відповідно до приписів правових норм; 

б) розуміння сутності усіх державотворчих процесів; 

в) вміння особи використовувати у практичній діяльності правові знання; 

г) повага особи до права; 

д) висока правова активність особи. 

 

20. Рівнем правової культури суспільства не є: 

а) досягнення якісного стану юридичної охорони; 

б) досконале законодавство; 

в) рівень правосвідомості громадян та посадових осіб; 

г) стан законності в суспільстві; 

д) висока правова активність особи. 
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21. Спеціальним засобом подолання деформацій правової свідомості не є: 

а) якість законів та інших нормативних актів; 

б) авторитет державної влади; 

в) збереження самобутності правової культури; 

г) високий рівень правосвідомості; 

д) застосування заходів державного примусу. 

 

22. Правовий інфантилізм відображається у: 

а) легковажному або свідомому справлянні такого впливу окремої особи або 

громадських організацій на свідомість людей, наслідком якого стає формування 

однобічного чи викривленого уявлення про правову дійсність; 

б) несформованості правових знань або їх недостатній глибині, однак при 

особистій переконаності в наявності належної юридичної підготовки; 

в) стані правосвідомості громадян, зокрема посадових осіб державного 

апарату, при якому відбувається переоцінка реальних можливостей форм права 

впливати на суспільні відносини і процеси; 

г) вільному поводженні із законом або оцінкою юридичної ситуації, що в 

цілому зумовлено легковажним ставленням до права; 

д) здобутих унаслідок одержання спеціальної юридичної освіти правових 

знаннях, практичних навичках і вміннях, особистій майстерності, що пов’язані з 

конкретним юридичним фахом. 

 

23. Правовий романтизм проявляється у: 

а) легковажному або свідомому справлянні такого впливу окремої особи або 

громадських організацій на свідомість людей, наслідком якого стає формування 

однобічного чи викривленого уявлення про правову дійсність; 

б) здобутих унаслідок одержання спеціальної юридичної освіти правових 

знаннях, практичних навичках і вміннях, особистій майстерності, що пов’язані з 

конкретним юридичним фахом; 

в) стані правосвідомості громадян, зокрема посадових осіб державного 

апарату, при якому відбувається переоцінка реальних можливостей форм права 

впливати на суспільні відносини і процеси; 

г) вільному поводженні із законом (поверхове або неадекватне тлумачення 

правових норм, відсутність системного підходу при їх оцінці та ін.) або оцінкою 

юридичної ситуації, що в цілому зумовлено легковажним ставленням до права; 

д) несформованості правових знань або їх недостатній глибині, однак при 

особистій переконаності в наявності належної юридичної підготовки. 

 

24. Правовий дилетантизм проявляється у: 

а) стані правосвідомості громадян, зокрема посадових осіб державного 

апарату, при якому відбувається переоцінка реальних можливостей форм права 

впливати на суспільні відносини і процеси; 

б) вільному поводженні із законом або оцінкою юридичної ситуації, що в 

цілому зумовлена легковажним ставленням до права; 

в) легковажному або свідомому справлянні такого впливу окремої особи або 
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громадських організацій на свідомість людей, наслідком якого стає формування 

однобічного чи викривленого уявлення про правову дійсність; 

г) несформованості правових знань або їх недостатній глибині, однак при 

особистій переконаності в наявності належної юридичної підготовки; 

д) здобутих унаслідок одержання спеціальної юридичної освіти правових 

знаннях, практичних навичках і вміннях, особистій майстерності, що пов’язані з 

конкретним юридичним фахом. 

 

25. Правова демагогія проявляється у: 

а) стані правосвідомості громадян, зокрема посадових осіб державного 

апарату, при якому відбувається переоцінка реальних можливостей форм права 

впливати на суспільні відносини і процеси; 

б) легковажному або свідомому справлянні такого впливу окремої особи або 

громадських організацій на свідомість людей, наслідком якого стає формування 

однобічного чи викривленого уявлення про правову дійсність; 

в) несформованості правових знань або їх недостатній глибині, однак при 

особистій переконаності в наявності належної юридичної підготовки; 

г) вільному поводженні із законом (поверхове або неадекватне тлумачення 

правових норм, відсутність системного підходу при їх оцінці та ін.) або оцінкою 

юридичної ситуації, що в цілому зумовлено легковажним ставленням до права; 

д) здобутих унаслідок одержання спеціальної юридичної освіти правових 

знаннях, практичних навичках і вміннях, особистій майстерності, що пов’язані з 

конкретним юридичним фахом. 

 

26. Функція правової культури, яка створює правові і моральні гарантії 

таких загальнолюдських цінностей, як чесність і порядність, доброта і 

милосердя, моральний самоконтроль і сумлінність, людська гідність і свобода 

вибору – це: 

а) прогностична функція; 

б) пізнавально-реформаторська функція; 

в) комунікативна функція; 

г) праворегулятивна функція; 

д) ціннісно-нормативна функція. 

 

27. Забезпечення стійкого, злагодженого, динамічного і ефективного 

функціонування всіх елементів правової системи зумовлює: 

а) прогностична функція правової культури; 

б) комунікативна функція правової культури; 

в) ціннісно-нормативна функція правової культури; 

г) праворегулятивна функція правової культури; 

д) пізнавально-реформаторська функція правової культури. 
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28. Надає змогу особі на підставі набутих знань зорієнтуватися у 

правовому просторі з метою забезпечення безконфліктного співіснування з 

іншими суб’єктами: 

а) прогностична функція правової культури; 

б) комунікативна функція правової культури; 

в) ціннісно-нормативна функція правової культури; 

г) праворегулятивна функція правової культури; 

д) пізнавально-реформаторська функція правової культури. 

 

29. Функцією правової культури, що охоплює правотворчість і реалізацію 

права, забезпечує правомірну поведінку громадян, їх соціальну активність, є: 

а) прогностична функція правової культури; 

б) комунікативна функція правової культури; 

в) ціннісно-нормативна функція правової культури; 

г) праворегулятивна функція правової культури; 

д) пізнавально-реформаторська функція правової культури. 

 

30. Деформаційний стан правосвідомості, який характеризується 

усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим 

ставленням до правових принципів і традицій, однак виключає злочинний намір – 

це: 

а) правовий романтизм; 

б) правовий нігілізм; 

в) правова психологія; 

г) правовий ідеалізм 

д) правова культура. 
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VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Правова свідомість. Правова культура. До кожного 

визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 
 

1 Правова культура  Готовність особи проявити активність у сфері 
пізнання і реалізації права. Вона становить конкретну 
програму поведінку в певних умовах, яка формується 
з усіх належних суб'єктові правових (правомірних і 
протиправних) знань, оцінок, думок, настроїв, звичок, 
навичок, сподівань, ставлень до кого-небудь і до чого 
небудь, що переходять в інтереси і прагнення. 

2 Групова 
правосвідомість 

 Являє собою життєві, часом поверхневі судження про 
право особи, яка стикається з правом у повсякденній 
трудовій, сімейній, суспільній та іншій сферах життя. 
Така правосвідомість складається, насамперед, на 
основі рівня отриманого юридичного виховання і 
«замикається» на правовій психології, тобто на 
почуттєвому його елементі. 

3 Правова 

поведінка 

 Загальний спосіб існування людини, її діяльності та 
об'єктивний результат цієї діяльності. 

4 Повсякденна 

правосвідомість 

 Містить у собі структурні елементи, властиві всім 
громадянам (правову психологію, правову 
ідеологію, правову поведінку), а так само 
функціонує в єдності і взаємодії з політичним, 
естетичним, етичним та іншими видами свідомості 
суспільства. 

5 Професійна 

правосвідомість 

 Обумовлені правовою культурою суспільства, 
ступінь і характер прогресивно-правового розвитку 
особи, що забезпечують її правомірну діяльність. 

6 Правова 

настанова 

 Вольовий бік правосвідомості, який являє собою 
процес переведення правових норм у реальну 
правову поведінку. Вона складається із елементів, 
що визначають її напрям (характер), мотивів 
правової поведінки, правових настанов. 

7 Правова 

психологія 

 Система правових принципів, ідей, теорій, 
концепцій, що відображають теоретичне (наукове) 
осмислення правової дійсності, усвідомлене 
проникнення в сутність правових явищ. 

8 Правова 

ідеологія 

 Система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які 
виражають ставлення індивіда, групи, суспільства 
до чинного, минулого та бажаного права, а також до 
діяльності, пов'язаної з правом. 

9 Культура  Сукупність почуттів і емоцій, що виражають 
ставлення індивіда, групи, суспільства до права, 
правових явищ. 

10 Правосвідомість  Виражає ставлення до права, правових явищ, їх 
оцінку з боку соціальних груп, формальних і 
неформальних колективів, відображає їх загальні 
інтереси та потреби, їх співвідношення з інтересами 
всього суспільств. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Правове виховання. До кожного визначення 

підберіть правильне поняття і позначте його порядковий номер: 

1 Правове 

виховання 

 - правова освіта (правовий всеобуч); 
- правова пропаганда; 
- юридична практика державних органів та інших 
організацій; 
- правомірна поведінка громадян, їх особиста 
участь у здійсненні (реалізації) та 
охороні правових норм; 
- самовиховання. 

2 Сутність 
правового 
виховання 

 Сукупність основних частин (елементів) право 
виховного процесу, яка забезпечує його певний 
порядок і організацію. 

3 Система 
правового 
виховання 

 Формування правової настанови на поєднання 
прагнень і сподівань особи з інтересами і 
сподіваннями суспільства, тобто процес 
вироблення непохитних правових ідей і принципів 
формування правової культури у правосвідомості 
виховуваних. 

4 Способи 
правового 
виховання 

 Цілеспрямований постійний вплив на людину з 
метою формування в неї правової культури і 
активної правомірної поведінки. 

5 Засоби 
правового  
виховання 

 Порядок перенесення правових ідей і настанов, що 
містяться в суспільній правосвідомості, у 
свідомість иховуваних (особи, громадської групи). 

6 Механізм 
правового 
виховання 

 - нормативно-правові акти, акти застосування 
норм права; 
- ознайомчі і роз'яснювальні матеріалипро правові 
акти у пресі; 
- правові радіо- і телевізійні журнали; 
- юридичні газети, метою яких є поширення 
правових знань; 
- організаційно-освітні: прес-конференції, 
брифінги, зустрічі та ін. 

7 Правовий 

всеобуч 

 Правові спонукання до законослухняної 
поведінки, які створюють умови для задоволення 
власних інтересів суб'єкта. Правові стримування 
протиправної поведінки, які створюють умови для 
задоволення інтересів контрсуб'єкта, охорони і 
захисту суспільства. 

8 Правові аксіоми  Деформований стан правосвідомості особи, 
суспільства, групи, який характеризується 
усвідомленим ігноруванням вимог закону, 
цінності права, зневажливим ставленням до 
правових принципів і традицій, однак виключає 
злочинний намір. 

9 Правовий 

нігілізм 

 Єдина загальнодержавна система вивчення 
законодавства, яка охоплює всі верстви населення, 
усіх державних службовців. 
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Практичне завдання №3 

Заповнити таблицю. Правова свідомість і правова культура: 
 

1 Структура 
правосвідомості 
складається з таких 
елементів 

1) 
2) 
3) 

2 Структура 
правової  
психології 

1) 
2) 
3) 

3 Елементи 
правової ідеології 

1) 
2) 
3) 

4 За суб'єктами 
(носіями) 
розрізняють такі 
форми 
правосвідомості 

1) 
2) 
3) 

5 За глибиною 
відображення 
правової дійсності 

1) 
2) 

6 Функції 

правосвідомості 

1) 
2) 
3) 

7 Структура правової 
культури 
суспільства 

1) 
2) 
3) 

8 Функції правової 
культури 

1) 
2) 
3) 

 

Практичне завдання №4 

Заповнити таблицю. Правове виховання: 
 

1 Ознаки правового 
виховання 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

2 Функції правового 
виховання 

1) 

2) 

3 Елементи системи 
правового 
виховання 

1) 

2) 

3) 

4 Способи 
правового  
виховання 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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5 Функціональні 
елементи 
механізму 
правового  
виховання 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6 Функції правового 
всеобучу 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

VІІ.Словникова робота: 

правосвідомість, правова психологія, правова ідеологія, буденна 

правосвідомість, професійна правосвідомість, наукова правосвідомість, 

індивідуальна правосвідомість, колективна правосвідомість, групова 

правосвідомість, масова правосвідомість, суспільна правосвідомість, правова 

культура, пізнавально-реформаторська функція правової культури, 

праворегулятивна функція правової культури, ціннісно-нормативна функція 

правової культури, правосоціальна функція правової культури, комунікативна 

функція правової культури, прогностична функція правової культури, правове 

виховання, правовий всеобуч, правова агітація, самовиховання. 

 

Нормативні акти: 

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — 

Ст. 583). 

 Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві 

і утвердження здорового способу життя : Указ Президента від 15 березня 

2002 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2002. — 

№ 12. — Ст. 555. 
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ТЕМА 23. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
 Поняття та ознаки правової системи (правової сім’ї).Типи (сім’ї) правових 

систем світу. 

 Загальна характеристика англосаксонської правової сім’ї. 

 Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. 

 

II. Скласти схеми: 

 Функції правової системи. 

 Класифікація правових систем. 

 Змішаний тип правових систем – скандинавська і латиноамериканська 

групи: поняття та характеристика. 

 Релігійний тип (сім’я) правових систем: поняття та загальна 

характеристика. 

 Традиційний тип правових систем: поняття та загальна характеристика. 

 Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської 

правових сімей: порівняльний аналіз. 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Судовий прецедент у праві Європейського Союзу». 

 «Особливості романо-германської правової сім’ї». 

 «Сім’я релігійного і традиційного права». 

 «Правова система України: історія, стан та перспективи». 

 «Англосаксонська правова сім’я, її особливості». 

 «Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської правової культури». 

 «Правовая система Европейского Союза». 

 «Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних 

тенденцій розбудови державності». 

 «Значення та роль найвищого судового органу у правовій системи України». 

 «Особливості системи права у романо-германській правовій сім’ї». 

 

IV. Творче завдання 
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(на запропоновані теми зробити підбір літератури та підготувати 

анотацію): 

 Юридична компаративістика як навчальна дисципліна. 

 Судовий прецедент в системі джерел права. 

 Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської 

правових сімей: порівняльний аналіз. 

 Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини – 

необхідні складові предмета юридичної компаративістики. 

 Юридична компаративістика як сучасний етап розвитку порівняльного 

правознавства. 

 

V. Вирішити тестові завдання: 

1. Зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства цілісний 

комплекс взаємозалежних і погоджених правових засобів, які призначені для 

регулювання суспільних відносин, а також сукупність юридичних явищ і процесів, 

що виникають внаслідок такого регулювання – це: 

а) правова система; 

б) правова сім’я; 

в) сім’я загального права; 

г) національна правова система; 

д) система права. 

 

2. Поняття «система права» співвідноситься з поняттям «правова 

система» таким чином: 

а) поняття «система права» та «правова система» не перебувають у зв’язку; 

б) поняття «система права» та «правова система» є тотожними; 

в) «система права» є різновидом «правової системи»; 

г) «правова система» є більш широким поняттям ніж «система права»; 

д) «система права» є більш широким поняттям ніж «правова система». 

 

3. Наука, що досліджує особливості формування і функціонування правових 

систем різних держав, виявляє їх спільні та специфічні ознаки – це: 

а) міжнародне право; 

б) державне право; 

в) конституційна право; 

г) порівняльне правознавство; 

д) правова системологія. 

 

4. Правова система є різновидом: 

а) соціальної системи; 

б) політичної системи; 

в) економічної системи; 

г) державної системи; 

д) правової формації. 
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5. Правова система складається із таких підсистем: 

а) інституційної, нормативної, ідеологічної, та комунікативної; 

б) інституційної, нормативної, ідеологічної та функціональної; 

в) інституційної, нормативної, ідеологічної, установчої, регулятивної та 

комунікативної; 

г) інституційної, доктринальної, комунікативної, нормативної  

та функціональної; 

д) інституційної, ідеологічної, функціональної та регулятивної. 

 

6. Правові норми і принципи, об’єктивовані в нормативно-правових актах, 

правових прецедентах, нормативно-правових договорах та правових  

звичаях – це: 

а) інституційна підсистема; 

б) нормативна підсистема; 

в) комунікативна підсистема; 

г) ідеологічна підсистема; 

д) функціональна підсистема. 

 

7. Сукупність причинно-наслідкових зв’язків між суб’єктами права, що 

виникають внаслідок їх юридичних вчинків – це: 

а) інституційна підсистема; 

б) нормативна підсистема; 

в) комунікативна підсистема; 

г) ідеологічна підсистема; 

д) функціональна підсистема. 

 

8. Динамічним елементом правової системи не є: 

а) правореалізація; 

б) правотворчість; 

в) юридична практика; 

г) правові відносини; 

д) правова політика. 

 

9. Цілісна система взаємозалежних, погоджених і тісно взаємодіючих 

спеціальних та загальних правових засобів, правових явищ і процесів – це: 

а) структура правової системи; 

б) інститут правової системи; 

в) елемент правової системи; 

г) система правової системи; 

д) зміст правової системи. 
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10. Структуру правової системи суспільства складають такі елементи: 

а) суб’єкти права, правові норми і принципи, правові відносини, правова 

ідеологія, правова свідомість, правова культура; 

б) суб’єкти права, правові норми і принципи, правові відносини, правова 

ідеологія, правова свідомість, правова культура, зв’язки між названими 

елементами; 

в) суб’єкти права, правові норми і принципи, правові відносини, правова 

ідеологія, правова культура, зв’язки між названими елементами; 

г) суб’єкти права, правові норми і принципи, галузі права, інститути права, 

правові відносини, правова ідеологія, правова свідомість, правова культура, 

зв’язки між названими елементами; 

д) суб’єкти права, правові норми і принципи, галузі права, правова культура. 

 

11. Кожний тип правових систем складається з: 

а) підгалузей; 

б) правових сімей; 

в) підтипів; 

г) галузей; 

д) інститутів. 

 

12. Детермінованість правової системи полягає у тому, що правова 

система: 

а) тісно взаємодіє з економічною, політичною, ідеологічною, моральною та 

іншими соціальними підсистемами; 

б) має в межах країни цілісність, єдність, суверенність; 

в) зумовлена унікальними історичними і географічними факторами розвитку 

суспільства; 

г) має власну структурну упорядкованість; 

д) формується і функціонує в територіальних межах держави. 

 

13. На думку С. Алєксєєва, основними елементами правової системи є: 

а) позитивне право, правова ідеологія, юридична практика; 

б) позитивне право, суб’єкти права, юридична практика; 

в) джерела права, суб’єкти права, правова ідеологія; 

г) апарат держави, джерела права, суб’єкти права; 

д) позитивне право, природне право, юридична практика. 

 

14. Правова ідеологія, як елемент правової системи, включає такі елементи: 

а) правосвідомість, правову доктрину та правову культуру; 

б) правосвідомість та правопорядок; 

в) джерела права, методи та механізм правового регулювання; 

г) форми права та принципи права; 

д) правосвідомість, правову культуру та принципи права. 
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15. Кінцевою метою правової системи є: 

а) побудова демократичної держави; 

б) забезпечення розвитку державно-правових процесів; 

в) досягнення миру та соціального добробуту в суспільстві; 

г) досягнення суб’єктами права приватних і публічних цілей, установлення 

злагоди і підтримання правового порядку в суспільстві; 

д) створення механізмів реалізації права в державі. 

 

16. Сукупність правових систем, об’єднаних спільністю правосвідомості та 

правової культури, структури права та системи джерел права, особливостями 

правотворчості та правозастосування – це: 

а) правова система; 

б) правова сім’я; 

в) сім’я загального права; 

г) національна правова система; 

д) система права. 

 

17. Романо-германська правова сім’я виникла у: 

а) континентальній Європі в ХІІ ст.; 

б) Англії в ХХ ст.; 

в) державах Далекого Сходу в ХVI ст.; 

г) Англії в ХІ ст.; 

д) континентальній Європі в ХV ст. 

 

18. На основі давньоримського цивільного права та його пристосування до 

нових національних умов при домінуванні закону серед інших джерел права 

сформувалася: 

а) англо-американська правова сім’я; 

б) романо-германська правова сім’я; 

в) релігійна правова сім’я; 

г) традиційна правова сім’я; 

д) мусульманська правова сім’я. 

 

19. Континентальна правова сім’я характеризується такою ознакою: 

а) основне джерело права – правовий прецедент; поділ права на приватне і 

публічне; рецепція римського права; 

б) рецепція римського права; основне джерело права – нормативні акти; 

поділ права на приватне і публічне; 

в) за судовими органами, згідно із законами, не визначається право на 

нормотворчість; рецепція римського права; 

г) наявність прецедентного права; рецепція римського права; 

д) суддівський характер права; поділ права на приватне і публічне. 
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20. Матеріальне право домінує над процесуальним у: 

а) далекосхідному типі правових систем; 

б) романо-германському типі правових систем; 

в) традиційному типі правових систем; 

г) змішаному типі правових систем; 

д) англосаксонському типі правових систем. 

 

21. Джерелом романо-германської правової сім’ї не є : 

а) судовий прецедент; 

б) конституційні звичаї; 

в) кодекси; 

г) адміністративні циркуляри; 

д) декрети та регламенти. 

 

22. Характерною ознакою романо-германської правової сім’ї не є : 

а) домінування нормативно-правового акта як джерела права; 

б) поділ системи права на публічне та приватне право; 

в) казуальність правових норм; 

г) нормативність права; 

д) диференціація та кодифікація галузей права. 

 

23. До романо-германського типу правових систем належать такі підтипи, 

як: 

а) германський, європейський; 

б) романський, скандинавський; 

в) романський, центральноєвропейський; 

г) центральноєвропейський, германський; 

д) германський, скандинавський. 

 

24. Національна правова система України належить до: 

а) англо-американської правової сім’ї; 

б) романо-германської правової сім’ї; 

в) релігійної правової сім’ї; 

г) традиційної правової сім’ї; 

д) мусульманської правової сім’ї. 

 

25. Загальне право, статутне право та делеговане законодавство 

належать до: 

а) англо-американської правової сім’ї; 

б) романо-германської правової сім’ї; 

в) релігійної правової сім’ї; 

г) традиційної правової сім’ї; 

д) мусульманської правової сім’ї. 
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26. До англосаксонської правової сім’ї належать: 

а) англійське право та саксонське право; 

б) англійське загальне право та американське право; 

в) англійське загальне право та американське спеціальне право; 

г) американське загальне право та британське спеціальне право; 

д) англійське загальне право та право британських колоній. 

 

27. Англійське право диференціюється на: 

а) загальне право та право справедливості; 

б) загальне право та спеціальне право; 

в) загальне право та королівське право; 

г) загальне право та додаткове право; 

д) загальне право та прецедентне право. 

 

28. До англо-саксонського типу правових систем не належить національна 

правова система: 

а) Англії; 

б) Нової Зеландії; 

в) США; 

г) Франції; 

д) Ірландії. 

 

29. Конституційний звичай та правова доктрина використовуються як 

джерело права у: 

а) далекосхідному типі правових систем; 

б) романо-германському типі правових систем; 

в) традиційному типі правових систем; 

г) змішаному типі правових систем; 

д) англосаксонському типі правових систем. 

 

30. Судовий прецедент є основним джерелом права у: 

а) англо-американській правовій сім’ї; 

б) романо-германській правовій сім’ї; 

в) релігійній правовій сім’ї; 

г) традиційній правовій сім’ї; 

д) мусульманській правовій сім’ї. 

 



371 

 

VІ. Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

Заповнити таблицю. Структура правової системи(компоненти) До 

кожного визначення підберіть правильне поняття і позначте його порядковий 

номер: 
 

1 Інституціональна  закономірності взаємовідносин між 
взаємодіючими і взаємозумовленими 
підсистемами, що відсутні у них в ізольованому 
стані. 

2 Нормативна 
(регулятивна) 

 суб'єктний склад: індивідуальні і колективні 
(суб'єкти права), включаючи державу, соціальні 
спільності та інші суб'єкти права. 

3 Ідеологічна 

(доктринальна) 

 правові норми і принципи, об'єктивовані в 
нормативно-правових актах, правових прецедентах, 
нормативно-правових договорах, правових звичаях 
та ін. 

4 Функціональна 

(соціологічна) 

 сукупність уявлень про правові норми і принципи, 
що характеризують ступінь усвідомленості правомі-
рної поведінки суб'єктів права, вступу їх у 
правовідносини, юридичну діяльність – право 
розуміння, правове мислення, правові ідеї, 
концепції, правосвідомість і правова культура. 

5 Комунікативна 

(інтегрована) 

 сукупність причинно-наслідкових зв'язків між 
суб'єктами права, що виникають внаслідок їх 
юридичних вчинків: правореалізація, 
правозастосування, правовідносини, правомірна 
поведінка, юридична практика – через них 
відбуваються дія норм права в соціальному 
середовищі, визначається режим функціонування 
правової системи як частини соціальної системи. 
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Практичне завдання №2 

Заповнити таблицю. Характеристика правових систем світу (країни, 

ознаки): 
 

1 Романо-

германський тип 

(сім'я) правових 

систем 

  

2 Англо-

американський 

тип (сім'я) 

правових систем 

  

3 Змішаний 

(конвергентний, 

або 

дуалістичний)тип 

(сім'я) правових 

систем 

  

4 Релігійний тип 

(сім'я) правових 

систем 

  

5 Традиційний тип 

(сім'я) правових 

систем 

 . 

6 Соціалістичний 

тип (сім'я) 

правових систем 

  

 

VІІ. Словникова робота: 

порівняльне правознавство, система права, система законодавства, принципи 

права, правова культура, юридичні установи, юридична техніка, юридичні 

терміни, інтегративна функція правової системи, регулятивна функція 

правової системи, комунікативна функція правової системи, охоронна функція 

правової системи, правова сім’я, романо-германська правова сім’я, 

англосаксонська правова сім’я, судовий прецедент, соціалістична правова 

сім’я, сім’я релігійного і традиційного права, Коран, Суна, Іджма, іудаїзм, 

буддизм. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити основні 

теми дисципліни «Теорія держави і права». 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 складання схем, таблиць з тем курсу «Теорія держави і права»; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових 

актів; 

 робота в інформаційних мережах; 

 складання конспектів тем, що виносятьсяна самостійне вивчення. 

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма 

матеріалами відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу 

спеціалізовану літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях повинен 

бути стислим, максимально інформативним. Текстову інформацію, що поданов 

схемах та таблицях, потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних чи стилістичних помилок. Схеми, таблиці мають 

бутиподані на електронному носії та у роздрукованому вигляді. Схеми повинні 

бути підписані і обов’язково сформовані в окрему папку. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-

модульної системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Теорія держави і права» 

може включати: 

 написання наукових статей, рефератів та тез наукових доповідей; 

 участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, 

наукових засіданнях, науково-практичних семінарах, колоквіумах 

тощо; 

 участь у роботі студентського наукового гуртка; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, 

діаграм, статистичних даних тощо; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз законодавства 

України. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму 

індивідуальної роботи студент отримує на початку навчального року і здає 

роботу у визначені строки. Організацію, контроль та оцінювання якості 

виконання індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник. 

Індивідуальна робота подаєтьсяна кафедру для перевірки до початку 

екзаменаційної сесії. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним 

процесом.  

Показники контролю знань студентів – основа для судження про результати 

навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної 

програми, переведення на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким 

оцінюється робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в 

цілому, а також робота викладача. 

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, 

організаційним, розвиваючим, методичним таіншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння 

знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, 

у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим 

ускладненням завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням 

індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об'єктивними критеріями; 

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Теорія держави і права», що 

викладається на кафедрі загальноправових дисциплін складається з двох 

блоків планових заходів: 

1) модульний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контрользнань студентів. 

 

Оцінювання модульного контролю студента 

Модульний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом 

програмного матеріалу. Модульний контроль роботи студента впродовж семестру 

має: 

• допомагати студентові в організації його роботи; 

• привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й 

підготовки до сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 
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• виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, 

причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

• стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

• виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який 

вивчається; 

• визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

• виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю студента в семестрі проводиться за двома 

основними напрямами (об’єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та екзамен. Метою підсумкового контролю знань є 

визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за 

обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у 

практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі 

екзамену. Питання до екзамену є вузловими, узагальненими, комплексними, 

потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати 

отримані знання. 

Питання до екзамену відбираються в межах програмних питань, що 

становлять зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до 

студентів на початку навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання екзамену з дисципліни є поточна 

робота протягом семестру. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 

(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 

методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 

обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається 

дисципліна «Теорія держави і права», на початку навчального року доводиться 

до студентів і протягом навчального року залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у 

процесі навчання.  

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки 

фахівців; 

- підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та 

своєчасне коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 
1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Теорія держави і права».  
1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 
контролі, індивідуальні завдання тощо.  
 

2. Система оцінювання 
2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це 
максимально можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: 
семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення 
першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, 
написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 
кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного 
контролю має бути не більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 
виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, 
виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний 
контроль, – 40 балів.  
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2.4. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 

атестовані з дисципліни «Теорія держави і права» за результатами модульних 
контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні теоретичного 
навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості проставляється 
рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

2.5. За бажанням студент може складати підсумковий екзамен з метою 
підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова 
екзаменаційного контролю має бути не більше 40 балів. 

2.6. Викладач зобов’язаний розробити конкретний перелік робіт, які 
зобов’язаний виконати студент, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 
модулів, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи 
тощо) та довести їх до відома студентів на початку вивчення дисципліни 
«Теорія держави і права». 

2.7. Під час контролю систематичності та активності роботи студентів 
оцінці можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, 
активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати 
виконання лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для 
самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у 
студентських конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші 
форми робіт. 

2.8. Кафедра загальноправових дисциплін і викладачі можуть 
встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні 
навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну 
роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу «Теорія держави і права» 
(написання і захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, 
публікації статей, олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи 
тощо), а також вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання 
завдань тощо. Слід однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування 
балів їх загальна сума не повинна перевищувати максимально допустиме 
значення. 

 

3. Переведення значення рейтингових оцінок  
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-
бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 
європейську шкалу ECTS: 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

навчального 
закладу  

А Відмінно 90–100 
ВС Добре 75–89 
DE Задовільно 60–74 
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 
для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ) 

З КУРСУ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 
 

Іспит є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни «Теорія 

держави і права», засобом виявлення і оцінки результатів навчального процесу. 

Мета іспиту полягає у завершенні курсу вивчення «Теорія держави і 

права», оцінити рівень отриманих студентами знань. 

 

Критерії оцінювання: 

«Відмінно» – якщо студент глибоко у повному обсязі засвоїв програмний 

матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; вільно 

володіє понятійним апаратом з навчальної дисципліни; виявляє вміння 

самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок. 

«Добре» – якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по 

суті висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на 

запитання; має незначні зауваження під час надання відповідей. 

«Задовільно» – якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає 

окремих подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні 

формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та 

вагається при виконанні завдань, не вміє обґрунтовувати власні судження та 

наводи власні приклади. 

«Незадовільно» – якщо студент не знає більшої частини програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на 

питання, не володіє понятійним апаратом з курсу. 

 

1. Поняття і система юридичної науки. 

2. Функції юридичної науки, її завдання на сучасному етапі. 

3. Предмет загальної теорії держави і права. 

4. Методи (методологія) пізнання держави і права. 

5. Місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. 

6. Влада та соціальні норми в первісному суспільстві. 

7. Історичні умови зародження держави і права. 

8. Ознаки держави, які відрізняють її від влади первісного суспільства. 

9. Ознаки права, які відрізняють його від норм первісного суспільства. 

10. Типові та унікальні форми виникнення держави. 

11. Різноманітність поглядів на походження держави і права. 

12. Поняття та ознаки держави. 

13. Наукові погляди щодо сутності держави. 

14. Особливості становлення державно-правової організації в Україні. 

15. Поняття типу держави, фактори, які його визначають. 

16. Поняття та структура форми держави. 

17. Форма правління: поняття та різновиди. 

18. Форма державного устрою: поняття та різновиди. 

19. Політико-правовий режим і його різновиди. 

20. Співвідношення типу і форми держави. 
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21. Поняття, зміст функцій держави, їх класифікація. 

22. Правові форми здійснення функцій державою. 

23. Роль органів внутрішніх справ у здійсненні функцій держави. 

24. Поняття державного апарату та його ознаки. 

25. Орган держави: поняття, ознаки, види. 

26. Фактори, які впливають на зміну в функціях і апараті держави. 

27. Система державних органів згідно з Конституцією України. 

28. Громадянське суспільство і держава. Їх взаємодія та співвідношення. 

29. Поняття та структура політичної системи. 

30. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 

31. Державна влада, її суверенні властивості. Правові форми обмеження 

державної влади. 

32. Поняття, сутність і види держав соціально-демократичної орієнтації. 

33. Правова держава в історії політико-правової думки. 

34. Поняття правової держави і її основні ознаки. 

35. Поняття і основні риси правового статусу особи в правовій державі. 

36. Основні форми й інститути демократії в Україні. 

37. Проблема формування правової держави в Україні. 

38. Наукові концепції праворозуміння. 

39. Поняття і ознаки права.  

40. Об’єктивне і суб’єктивне в праві. 

41. Класифікація функцій права та їх загальна характеристика.  

42. Принципи права: поняття та класифікація. 

43. Право, економіка, політика. Співвідношення правової, економічної та 

політичної підсистем суспільства 

44. Поняття, система та функції нормативного регулювання суспільних 

відносин, його види. 

45. Поняття і види соціальних норм. Співвідношення правових і технічних 

норм. 

46. Право і мораль. Співвідношення норм права і норм моралі. 

47. Право та інші соціальні норми. 

48. Правовий вплив та правове регулювання. 

49. Поняття механізму правового регулювання, його стадії та елементи. 

50. Вимоги до механізму правового регулювання в умовах демократичної 

правової держави. 

51. Поняття та класифікація форм (джерел) права. 

52. Поняття та ознаки нормативно-правового акта, його види. 

53. Поняття закону, його основні ознаки та види. 

54. Конституція України, її основні риси і місце в правовій системі. 

55. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття та ознаки. 

56. Поняття і загальні ознаки норми права. 

57. Нормотворча техніка як різновид юридичної техніки: поняття, елементи, 

види. 

58. Законодавча техніка. Юридична термінологія. 

59. Структура норми права: поняття та загальна характеристика. 
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60. Класифікація норм права. Загальна характеристика їх основних видів. 

61. Способи викладу правових норм у нормативно-правових актах. 

62. Нетипові нормативно-правові приписи. Співвідношення норми права і 

припису статті нормативно-правового акта. 

63. Система права: поняття, ознаки, основні елементи. 

64. Поняття предмету та методу правового регулювання. 

65. Система права, система законодавства, система юридичних наук, їх 

співвідношення. 

66. Система законодавства України: поняття, структура. 

67. Система права та правові системи. 

68. Поняття та ознаки правових відносин. 

69. Критерії класифікації та види правових відносин. 

70. Склад і зміст правових відносин.  

71. Суб’єкти правових відносин, їх властивості. 

72. Поняття і види об’єктів правових відносин. 

73. Поняття юридичних фактів, їх класифікація. 

74. Поняття правотворчості, її функції та принципи. 

75. Види правотворчості. 

76. Основні стадії правотворчого процесу. 

77. Юридична сила нормативно-правових актів. 

78. Порядок видання законів в Україні. 

79. Межі чинності нормативно-правових актів. 

80. Поняття і форми систематизації нормативно-правового матеріалу. 

81. Законодавча техніка: поняття та види. 

82. Поняття і форми безпосередньої реалізації права. 

83. Поняття та основні риси застосування юридичних норм. 

84. Основні стадії правозастосувального процесу. Вимоги правильного 

застосування норм права. 

85. Акти застосування правових норм, загальна характеристика та їх види. 

86. Особливості правозастосування при прогалинах в праві та колізіях 

правових норм. 

87. Поняття тлумачення норм права, його основні види. 

88. Основні способи тлумачення правових норм. 

89. Види тлумачення норм права за суб’єктами. 

90. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. 

91. Поняття та види інтерпретаційних актів. 

92. Юридична природа керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України. 

93. Поняття правомірної поведінки та її види. 

94. Об’єктивна і суб’єктивна сторони правомірної поведінки. 

95. Поняття і основні ознаки правопорушення, його різновиди. 

96. Склад правопорушення, характеристика його основних елементів. 

97. Поняття, підстави, цілі та види юридичної відповідальності. 

98. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 
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99. Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

100. Поняття юридичного процесу, його ознаки та види. 

101. Стадії юридичного процесу. 

102. Процесуальні документи: загальні положення та їх види. 

103. Природа і система процесуального права. 

104. Поняття, структура та види правосвідомості. 

105. Правова культура: поняття, структура, сфери та форми дії. 

106. Правовий нігілізм: витоки, форми прояву, перспективи і шляхи його 

подолання в Україні. 

107. Правове виховання: поняття, структура, види. 

108. Значення правової культури в формуванні правової держави та сучасного 

юриста. 

109. Поняття законності як багатоаспектного політико-правового явища. 

110. Поняття правопорядку, його співвідношення з суспільним порядком і 

законністю. 

111. Гарантії та методи забезпечення законності та правопорядку. Види 

юридичних гарантій законності. 

112. Поняття та види дисципліни.  

113. Система забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ. 

114. Правова система суспільства: поняття і структура. 

115. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. 

116. Загальна характеристика англосаксонської правової сім’ї. 

117. Загальна характеристика правової сім’ї релігійно-моральної орієнтації. 

118. Загальна характеристика сім’ї традиційного права. 
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ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Тема 1. Теорія держави і права, як наука і навчальна дисципліна 

1) в;2) д;3) в; 4) а; 5) б;6) а;7) б;8) б;9) б;10) г;11) б; 12) б; 13) а; 14) в; 

15) в; 16) д; 17) г; 18) б; 19) а; 20) б; 21) б; 22) а; 23) д; 24) в; 25) а; 26) в; 27) а; 

28) д; 29) б; 30) а. 

 

Тема 2. Поняття, сутність та типологія держави 

1) г;2) в;3) а; 4) в; 5) д;6) а;7) г;8) д;9) в;10) д;11) д; 12) г; 13) в; 14) в; 

15) б; 16) в; 17) д; 18) в; 19) а; 20) а; 21) а; 22) в; 23) а; 24) г; 25) г; 26) б; 27) а; 

28) б; 29) б; 30) г. 

 

Тема 3. Форма держави 

1) в;2) д;3) а; 4) в; 5) д;6) г;7) г;8) а;9) в;10) б;11) г; 12) б; 13) а; 14) в; 

15) г; 16) в; 17) д; 18) в; 19) а; 20) в; 21) г; 22) г; 23) в; 24) в; 25) б; 26) г; 27) в; 

28) а; 29) д; 30) в. 

 

Тема 4. Теорія функцій держави 

1) б;2) в;3) б; 4) б; 5) в;6) д;7) а;8) б;9) г;10) д;11) д; 12) г; 13) д; 14) д; 

15) г; 16) в; 17) д; 18) г; 19) г; 20) д; 21) б; 22) а; 23) г; 24) г; 25) б; 26) б; 27) б; 

28) г; 29) а; 30) в. 

 

Тема 5. Механізм та апарат держави 

1) а;2) а;3) в; 4) а; 5) а;6) в;7) б;8) а;9) а;10) а;11) а; 12) б; 13) д; 14) г; 

15) д; 16) в; 17) а; 18) а; 19) а; 20) а; 21) в; 22) г; 23) а; 24) в; 25) г; 26) а; 27) а; 

28) г; 29) в; 30) а. 

 

Тема 6. Громадське суспільство, політична система суспільства і 

держава 

1) а;2) б;3) д; 4) б; 5) г;6) в;7) г;8) г;9) в;10) а;11) а; 12) в; 13) а; 14) а; 

15) б; 16) б; 17) в; 18) г; 19) д; 20) б; 21) б; 22) г; 23) б; 24) а; 25) г; 26) г; 27) в; 

28) а; 29) в; 30) а. 

 

Тема 7. Демократична, соціальна і правова держава 

1) в;2) б;3) д; 4) г; 5) в;6) д;7) а;8) г;9) б;10) а;11) б; 12) в; 13) г; 14) г; 

15) а; 16) а; 17) б; 18) в; 19) а; 20) г; 21) а; 22) д; 23) а; 24) а; 25) д; 26) в; 27) в; 

28) г; 29) а; 30) в. 

 

Тема 8. Поняття і сутність права 

1) б;2) д;3) а; 4) б; 5) а;6) г;7) а;8) б;9) д;10) г;11) б; 12) а; 13) а; 14) б; 

15) б; 16) а; 17) в; 18) д; 19) а; 20) в; 21) а; 22) а; 23) б; 24) г; 25) а; 26) б; 27) д; 

28) в; 29) г; 30) а. 
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Тема 9. Форми права 

1) а;2) в;3) в; 4) а; 5) г;6) б;7) а;8) а;9) г;10) б;11) а; 12) а; 13) в; 14) а; 

15) в; 16) г; 17) б; 18) а; 19) а; 20) а; 21) б; 22) б; 23) д; 24) б; 25) в; 26) а; 27) б; 

28) д; 29) в; 30) а. 

 

Тема 10. Норма права 

1) в;2) а;3) д; 4) г; 5) в;6) г;7) а;8) б;9) д;10) б;11) б; 12) а; 13) а; 14) в; 

15) г; 16) г; 17) в; 18) в; 19) б; 20) а; 21) а; 22) д; 23) в; 24) б; 25) в; 26) в; 27) а; 

28) б; 29) в; 30) б. 

 

Тема 11. Правове регулювання суспільних відносин 

1) б;2) в;3) г; 4) б; 5) б;6) б;7) а;8) в;9) б;10) а;11) г; 12) в; 13) д; 14) г; 

15) а; 16) б; 17) б; 18) в; 19) б; 20) а; 21) а; 22) д; 23) в; 24) б; 25) б; 26) а; 27) г; 

28) в; 29) д; 30) в. 

 

Тема 12. Система права і система законодавства 

1) а;2) г;3) в; 4) в; 5) в;6) б;7) г;8) в;9) б;10) б;11) д; 12) а; 13) в; 14) д; 

15) в; 16) в; 17) в; 18) в; 19) б; 20) а; 21) д; 22) б; 23) в; 24) в; 25) б; 26) б; 27) в; 

28) б; 29) а; 30) д. 

 

Тема 13. Нормативно-правові акти 

1) а; 2) г; 3) а; 4) в; 5) б; 6) д; 7) в; 8) г; 9) д; 10) б; 11) а; 12) в; 13) в; 14) б; 15) д; 

16) а; 17) б; 18) б; 19) в; 20) д; 21) б; 22) б; 23) г; 24) д; 25) а; 26) а; 27) в; 28) а; 

29) а; 30) а. 

 

Тема 14. Правотворчість. Систематизація нормативно-правових 

актів 

1) а;2) в;3) б; 4) б; 5) а;6) в;7) а;8) г;9) а;10) г;11) а; 12) в; 13) д; 14) а; 

15) д; 16) б; 17) в; 18) в; 19) в; 20) б; 21) б; 22) г; 23) а; 24) б; 25) г; 26) д; 27) д; 

28) а; 29) а; 30) в. 

 

Тема 15. Правовідносини 

1) б;2) д;3) б; 4) а; 5) б;6) в;7) в;8) г;9) г;10) б;11) в; 12) д; 13) а; 14) б; 

15) б; 16) в; 17) б; 18) г; 19) а; 20) а; 21) а; 22) б; 23) д; 24) в; 25) в; 26) б; 27) б; 

28) б; 29) г; 30) а. 

 

Тема 16. Реалізація норм права 

1) в;2) г;3) а; 4) а; 5) г;6) г;7) а;8) б;9) д;10) г;11) а; 12) б; 13) в; 14) а; 

15) б; 16) в; 17) в; 18) б; 19) а; 20) а; 21) в; 22) а; 23) д; 24) б; 25) г; 26) б; 27) б; 

28) а; 29) а; 30) а. 

 

Тема 17. Тлумачення норм права 

1) а;2) в;3) б; 4) а; 5) а;6) а;7) а;8) г;9) д;10) а;11) а; 12) а; 13) а; 14) г; 

15) в; 16) д; 17) б; 18) в; 19) в; 20) г; 21) г; 22) г; 23) а; 24) а; 25) в; 26) б; 27) д; 

28) а; 29) а; 30) а. 
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Тема 18. Юридична практична діяльність. Юридичний процес 

1) д;2) д;3) д; 4) б; 5) г;6) в;7) а;8) г;9) а;10) в;11) д; 12) д; 13) б; 14) в; 

15) г; 16) д; 17) б; 18) б; 19) д; 20) б; 21) в; 22) д; 23) г; 24) в; 25) а; 26) д; 27) в; 

28) б; 29) а; 30) д. 

 

Тема 19. Правомірна поведінка, правопорушення 

1) г;2) г;3) г; 4) а; 5) б;6) в;7) д;8) в;9) б;10) а;11) б; 12) в; 13) в; 14) б; 

15) г; 16) а; 17) б; 18) г; 19) в; 20) а; 21) д; 22) б; 23) в; 24) в; 25) в; 26) в; 27) б; 

28) г; 29) б; 30) г. 

 

Тема 20. Юридична відповідальність 

1) а;2) в;3) в; 4) в; 5) в;6) б;7) в;8) б;9) б;10) б;11) в; 12) б; 13) д; 14) а; 

15) а; 16) б; 17) б; 18) в; 19) д; 20) а; 21) в; 22) б; 23) а; 24) в; 25) а; 26) г; 27) в; 

28) б; 29) а; 30) г. 

 

Тема 21. Законність та правопорядок 

1) в;2) а;3) в; 4) г; 5) г;6) б;7) г;8) г;9) д;10) д;11) б; 12) в; 13) б; 14) а; 

15) а; 16) а; 17) а; 18) б; 19) б; 20) г; 21) г; 22) б; 23) а; 24) б; 25) б; 26) д; 27) в; 

28) б; 29) б; 30) б. 

 

Тема 22. Правосвідомість та правова культура. Правове виховання 

1) а;2) а;3) в; 4) д; 5) в;6) б;7) б;8) а;9) б;10) б;11) в; 12) а; 13) а; 14) б; 

15) б; 16)а; 17) г; 18) б; 19) б; 20) д; 21) д; 22) б; 23) в; 24) б; 25) б; 26) б; 27) г; 

28) б; 29) а; 30) б. 

 

Тема 23. Основні правові системи сучасності 

1) а;2) г;3) г; 4) а; 5) г;6) б;7) д;8) д;9) а;10) б;11) в; 12) в; 13) а; 14) а; 

15) г; 16) б; 17) а; 18) б; 19) б; 20) б; 21) а; 22) в; 23) в; 24) б; 25) а; 26) б; 27) а; 

28) г; 29) д; 30) а. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Методичне видання 

 

 

НАЛИВАЙКО ЛАРИСА РОМАНІВНА 

 

 

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 

 

Методичні рекомендації  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

(для студентів 1 курсу 

факультету заочного навчання цивільних осіб) 
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