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ВІД АВТОРА

Із переходом освіти України до системи державних стандартів гостро постає 
проблема змісту та об’єму матеріалу, яким повинні оперувати учні. Не менш 
важливим є питання переходу від суто теоретичного навчання до формування 
ґрунтовних практичних знань, умінь та навичок. Поданий посібник надасть змогу 
систематизувати знання набути досвіду практичного вирішення життєвих ситуацій, 
а також максимально оптимізувати оцінювання досягнень учнів.

Посібник складається із 4-х (5) розділів відповідно до навчальної програми 
«Правознавство (рівень стандарту/академічний рівень) для 10-го класу загально-
освітніх навчальних закладів 11-річної школи.

У кожному розділі всі завдання побудовано за 4-ма рівнями:
• тестові завдання першого рівня містять лише одну правильну відповідь з 

4 (5).
• тестові завдання другого рівня містять 3 (2) правильні відповіді з 5 (6). 
• у завданнях третього рівня складності слід вставити пропущені слова, 

закінчити речення (дати визначення поняттям), встановити відповідності 
чи послідовності, класифікувати…

• у завданнях четвертого рівня учням пропонується розкрити зміст питання, 
скласти схему чи алгоритм дій, порівняти тощо. Із четвертого рівня вчи-
тель обирає одне завдання, яке потребує як наявності глибоких знань, так 
і вміння аналізувати, систематизувати, порівнювати.

Посібник не містить наперед складених варіантів, що дозволяє вчителю само-
стійно формувати кількість та складність завдань для самостійної роботи. 

Самостійні роботи можуть тривати від 10 до 45 хвилин. Таким чином вчитель 
може використати для самостійної роботи як весь урок (за наявності часу), так і 
його частину.

Посібник дозволяє скласти за кожною темою 6–10 варіантів.
Критерії оцінювання кожен вчитель визначає на власний розсуд.
Також збірник можна використовувати на кожному уроці для закріплення та 

перевірки знань.
Бажаємо успіхів у навчанні та праці. 



ТЕМА 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

1 рівень складності. Вкажіть правильну відповідь:  
(тестові завдання першого рівня містять лише одну правильну відповідь)

1) Економічний фактор походження держави і права лежить в основі ... теорії: 
а) класової; б) технологічної; 
в) демографічної;  г) патріархальної.

2) У державах, що виникли за східним шляхом, право формується на основі: 
а) приватної власності;
б) норм моралі, традицій і звичаїв; 
в) морально-релігійних норм.

3) Сукупність найсуттєвіших ознак, притаманних ряду держав, у різні періоди історії 
людства — це: 
а) шлях виникнення держави і права; 
б) теорія походження держави і права; 
в) історичний тип держави.

4) Розробка та прийняття нормативно-правових актів задля забезпечення життєді-
яльності осіб та держави — це: 
а) функція держави; 
б) форма реалізації функцій держави;
в) метод реалізації функцій держави.

5) Поєднання способу організації і здійснення державної влади, методів її здійснення 
та форм зворотного зв’язку органів держави із населенням — це: 
а) форма держави;  б) форма правління; 
в) форма політичного режиму;  г) форма територіального устрою.

6) Активне виборче право — це право: 
а) обирати депутатів; 
б) бути обраним депутатом; 
в) обидва варіанти правильні.

7) За порядком прийняття рішень державні органи класифікуються на:
а) одноособові та колегіальні; 
б) первинні та похідні; 
в) загальної та спеціальної компетенції; 
г) органи законодавчої; виконавчої та судової влади.

8) Політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма 
сферами життя суспільства, базований на методах ідеологічного, фізичного та 
психічного примусу:
а) деспотія;  б) тоталітаризм; 
в) авторитаризм;  г) тиранія.
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9) Вкажіть ознаку держави: 
а) публічна влада;  б) Конституційний суд; 
в) Конституція;  г) усі варіанти відповіді правильні.

10) Національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація дер-
жавної влади, яка встановлює порядок взаємовідносин між центральними та 
місцевими органами влади, — це: 
а) форма правління;  б) форма державного устрою;
в) форма політичного режиму.

11) Складна союзна держава — це: 
а) федерація;  б) конфедерація; 
в) імперія.

12) За якою теорією держава — це організація, створена яскравими (визначними, не 
такими, як усі) особами для організації та управління суспільством?
а) космічна;  б) теологічна;
в) технократична; г) психологічна.

13) Яка із ознак не є ознакою державної влади?
а) легітимність; б) публічність;
в) універсальність; г) територіальність.

14) Коло осіб, що збирається голосувати чи голосує за певну політичну партію на 
парламентських, президентських чи місцевих виборах, називається: 
а) виборцями; б) електоратом; 
в) виборщиками.

15) Якого історичного типу держави не існує?
а) сучасний; б) перехідний; 
в) соціалістичний; г) американський.

16) Якого шляху походження держави і права не існує?
а) західного; б) східного;
в) синтезного;  г) синтетичного.

17) У якому історичному типі держав суспільство поділяється на “рівні» у правах і 
можливостях класи робітників та селян, а також прошарок — інтелігенцію? 
а) буржуазному; б) соціалістичному; 
в) сучасному; г) перехідному.

18) Політичний режим, при якому відбувається концентрація державної влади в ру-
ках правлячої верхівки за допомогою особливих методів та засобів організації 
державної влади: 
а) тоталітаризм;  б) авторитаризм; 
в) фашизм;  г) тиранія.

19) Поділ судів на місцеві та апеляційні залежно від повноважень має назву: 
а) ланки;  б) інстанції; 
в) сфери.

20) Залежно від юридичної сили розрізняють референдуми: 
а) конституційний та законодавчий; 
б) імперативний та консультативний; 
в) обов’язковий та факультативний; 
г) загальнодержавний та місцевий.
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21) Виникнення держави і права базується на спрямованості на працю самостійного 
відокремленого робітника. Це характерна риса ... шляху виникнення держави і 
права: 
а) західного;  б) східного; 
в) синтезного.

22) Спосіб організації верховної влади у державі, порядок її утворення та діяльно-
сті — це: 
а) форма правління; 
б) форма державного устрою; 
в) форма політичного режиму.

23) Яка теорія пояснює появу держави від права власника на землю?
а) патримоніальна;  б) економічна; 
в) насильства;  г) патріархальна.

24) Якого методу реалізації функцій держави не існує?
а) переконання;  б) примусу; 
в) заохочення;  г) стягнення.

25) Політична нерівність характерна для ... шляху походження держави і права: 
а) західного;  б) східного; 
в) синтезного; г) синтетичного.

26) За сферами діяльності функції держави поділяються на: 
а) постійні та тимчасові;  б) основні та неосновні; 
в) внутрішні та зовнішні

27) Формою правління є: 
а) охлократія;  б) федерація; 
в) республіка.

28) Принцип формування парламенту за двома палатами отримав назву: 
а) денонсація; б) імпічмент; 
в) бікамералізм; г) демократизм.

29) За якою теорією держава розповсюджується від одних народів до інших? 
а) демографічна;  б) дифузорна; 
в) завойовницька.

30) Абсентеїзм — це: 
а) небажання громадян брати участь у виборах; 
б) принцип формування парламенту за двома палатами; 
в) затвердження вищим органом держави міжнародного договору.

31) Сукупність засобів та методів здійснення державної влади — це форма:
а) правління;  б) державного устрою; 
в) політичного режиму.

32) Здатність держави проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику — це:
а) автономія;  б) суверенітет; 
в) демократія; г) лібералізм.

33) Яка теорія стверджує, що держава — це результат історичного розвитку сім’ї?
а) теологічна;  б) патріархальна; 
в) біологічна;  г) психологічна.
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34) Яка із ознак не є обов’язковою ознакою держави? 
а) Конституція;  б) податки; 
в) суверенітет;  г) публічна влада.

35) Соціальні стосунки між людьми у додержавному суспільстві регулювали: 
а) мононорми;  б) мораль; 
в) норми права;  г) традиції.

36) Основні напрямки діяльності держави з управління суспільством: 
а) функції держави;  б) методи реалізації функцій; 
в) форми реалізації функцій.

37) Форма правління, коли державна влада носить подвійний характер: юридично 
(конституцією) і фактично вона поділена між урядом, що призначається монар-
хом та парламентом: 
а) «монархічна» президентська республіка; 
б) дуалістична монархія; 
в) теократична монархія; 
г) республіканська монархія.

38) Формою територіального устрою є: 
а) президентська республіка;  б) унітарна держава із автономією; 
в) консервативна демократія.

39) Діяльність суспільних класів, груп, партій, організацій, органів державної влади; 
з вироблення і запровадження у життя політичних програм, які визначається їх-
німи інтересами та цілями, — це: 
а) державна влада;  б) політична влада; 
в) суспільна влада.

40) Порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управлін-
ня (самоврядування) на основі конституції та законів — це:
а) виборча система;  б) виборче право; 
в) виборчий процес.

41) Апатрид — це: 
а) особа без громадянства;  б) особа з подвійним громадянством; 
в) біженець;  г) іноземець.

42) Імперативний мандат отримує депутат, обраний за: 
а) мажоритарною системою;  б) пропорційною системою; 
в) всі варіанти відповіді правильні.

43) Умови, що обмежують допущення особи до користування виборчими права-
ми, — це: 
а) виборче право;  б) виборчий ценз; 
в) виборча система.

44) Нижня палата парламенту: 
а) призначається монархом;  б) обирається народом; 
в) формується за становою ознакою;  г) призначається президентом.

45) Діяльність державної влади на законних підставах є ознакою державної влади, 
що має назву: 
а) верховенство;  б) легітимність; 
в) суверенітет;  г) обов’язковість.
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46) Військово-політичний режим, відкрита терористична диктатура, базована на на-
ціоналістичній ідеології про перевагу одних націй над іншими, що характеризу-
ється крайньою агресивністю: 
а) фашизм;  б) тоталітаризм; 
в) расизм;  г) тиранія

47) Обмеженою монархією є:
а) теологічна;  б) деспотична; 
в) дуалістична;  г) республіканська.

48) Застосування певних обмежень у правах і свободах до осіб, що скоїли правопо-
рушення, метою яких є перевиховання, відшкодування завданої шкоди, пока-
рання за протиправні вчинки — це:
а) регулятивна функція держави; 
б) правореалізаційна форма реалізації функцій держави; 
в) примус — метод реалізації функцій держави.

2 рівень складності. Вкажіть правильні відповіді:  
(тестові завдання другого рівня містять 3 (2) правильні відповіді)

49) Організації суспільства за первісного ладу були властиві такі ознаки:
а) соціальна неоднорідність; 
б) публічна влада тотожна з населенням; 
в) кровно-родинні зв’язки; 
г) наявність зборів (податків);
д) відсутність апарату примусу;
е) врегулювання стосунків шляхом застосування звичаїв та традицій.

50) Вкажіть ознаки державної влади: 
а) верховенство;  б) легітимність; 
в) загальність;  г) чітка внутрішня структура;
д) ієрархічна система; е) універсальність.

51) Вкажіть історичні типи держав за формаційним підходом:
а) рабовласницький;  б) доіндустріальний; 
в) феодальний;  г) буржуазний;
д) індустріальний; е) постіндустріальний.

52) Видами необмежених монархій є: 
а) абсолютна;  б) дуалістична;
в) конституційна; г) парламентська;
д) теократична; е) деспотична.

53) Основними ознаками держави є: 
а) територія і населення;  б) наявність права; 
в) публічна влада;  г) конституція;
д) суверенітет; е) поділ влади на три гілки.

54) Серед методів реалізації функцій державою розрізняють: 
а) переконання;  б) заохочення;
в) примус; г) правозастосування;
д) правореалізація; е) правоохорона.
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55) Вкажіть ознаки конфедерації: 
а) відсутність єдиних законодавчих органів; 
б) відсутність єдиного законодавства; 
в) є союзною державою; 
г) право виходу із союзу кожного суб’єкту;
д) єдине громадянство;
е) у міжнародних відносинах є самостійним єдиним повноправним суб’єктом.

56) Вкажіть, які із зазначених функцій держави належать до регулятивних: 
а) стимулююча; б) охорона;
в) обмежувальна; г) закріплююча;
д) управлінська; е) гносеологічна.

57) Вкажіть ознаки змішаної республіки:
а) подвійна відповідальність уряду перед парламентом та перед президентом; 
б) уряд формується партією чи коаліцією, що має більшість у парламенті;
в) уряд формується президентом та парламентом;
г) президент обирається на загальних виборах та має широкі повноваження; 
д) відсутність відповідальності виконавчої влади перед парламентом;
е) президент, як правило, є главою держави, а не главою виконавчої влади; 
ж) президент формує і очолює уряд.

58) Вкажіть найважливіші функції органів виконавчої влади:
а) управління державним апаратом;
б) розробка й виконання бюджету;
в) виконання законів;
г) розробка законопроектів;
д) прийняття державного бюджету;
е) визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики.

59) За місцем у системі державного апарату органи держави поділяються на:
а) первинні; б) центральні;
в) місцеві; г) регіональні;
д) колегіальні; е) загальної компетенції.

60) Вкажіть ознаки федерації:
а) відсутність єдиних законодавчих органів; 
б) є союзом держав;
в) єдині збройні сили;
г) двохпалатний парламент;
д) є союзною державою;
е) оформляється шляхом укладення договору.

61) Вкажіть ознаки монархії:
а) довічне користування владою; 
б) взаємовідповідальність держави та особи;
в) передача влади по спадковості;
г) виборність влади на певний термін;
д) монарх не несе відповідальності ні перед ким за свою діяльність;
е) звітність влади перед населенням.


