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ПІДСУМКОВІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Завдання №1 

2. Предмет історії державно-правових вчень. 
3. Політико-правові теорії середньовічної схоластики. Фома 

Аквінський і Марсилій Падуанський. 
4. Державно-політична думка в Україні в литовсько-польський 

період. 
 

Тести 
1. Юрій Немирич є автором: 

а) Гадяцького договору; 
б) праці “Про природне право”; 
в) “Апокрисиса”; 
г) всі відповіді вірні. 

 
2. При кому вперше обгрунтувалась ідея самодержавства як 

неминуча і необхідна форма існування країни і народу: 
а) Петро І; 
б) Іван Грозний; 
в) Юрій І; 
г) Катерина ІІ. 

 
3. Найбільш відомою роботою Жана Бодена є: 

а) Шість книг про республіку; 
б) Шість книг про державу; 
в) П’ять книг про політику; 
г) П’ять книг про Закон. 

 
4. Найважливішим засобом державної організації суспільства і 

порядку в ньому, на думку Монтеск’є, є: 
а) трактат церкви; 
б) накази монарха; 
в) державне законодавство; 
г) всі відповіді вірні. 

 
5. Хто є автором п’ятитомного видання “Історія політичних 

вчень”: 
а) Борис Чичерін; 
б) Сергій Булгаков; 
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в) Іван Ільїн; 
г) Олександр Куніцин. 

 
Завдання № 2 

1. Поняття і структура державно-правових доктрин і методи їхнього 
аналізу. 

2. Державно-правове вчення Ж.-Ж. Руссо. 
3. Політична думка в Давньому Єгипті. 
 

Тести 
1. Станіслав Оріховський-Роксолан є автором праць: 

а) “Про природне право”; 
б) “Напучення королеві польському Сігізмунду-Августу”; 
в) “Політія королівства Польського”; 
г) всі відповіді вірні. 

 
2. Хто одним із перших відстоював ідею верховенства Закону: 

а) Фома Аквінський; 
б) Марсилій Падуанський; 
в) Аврелій Августин. 

 
3. Яка із провідних світоглядних ідей панувала в Стародавній 

Греції: 
а) ідея Сонця; 
б) ідея Землі; 
в) ідея Богів; 
г) ідея Космосу. 

 
4. Арійська кастова система відносин ідеологічно обгрунтову-

валась у філософії: 
а) брахманізму; 
б) буддизму; 
в) дхармасутри; 
г) мануізму. 

 
5. Сукупність логічних засобів і конкретних способів пізнання 

загальної закономірності виникнення, розвитку вчень про 
державу і право – це: 
а) метод наукового пізнання; 
б) предмет наукового пізнання; 
в) система наукового пізнання; 
г) спосіб наукового пізнання. 
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Завдання № 3 
1. Державно-правові вчення Давнього Сходу. 
2. Генезис і розвиток української державно-правової думки. 
3. Концепція менеджеріальної революції. 
 

Тести 
1. На яких двох основних принципах грунтується Конституцій-

ний проект Грушевського: 
а) репрезентаційний уряд; 
б) децентралізація влади; 
в) централізація влади; 
г) федеративний устрій. 

 
2. Кого вважають “батьком Американської конституції”: 

а) Дж. Медісона; 
б) Б. Франкліна; 
в) А. Лінкольна; 
г) Ф. Вашингтона. 

 
3. Єдино справедливим урядуванням Руссо визнавав: 

а) монархію; 
б) республіку; 
в) демократію; 
г) аристократію. 

 
4. Хто є автором трактатів “Про державу”, “Про закон”: 

а) Аристотель; 
б) Цицерон; 
в) Демокрит; 
г) Сенека. 

 
5. В якому році були схвалені “Пакти і Конституції прав і 

вільностей Війська Запорізького” (Конституція Пилипа Орлика): 
а) в 1710 р.; 
б) в 1610 р.; 
в) в 1775 р.; 
г) в 1864 р.  

 
Завдання № 4 

1. Державно-правова думка Давньої Греції. 
2. Вчення про державу і право в США в період боротьби за 

незалежність. 
3. Політична і правова ідеологія в Давній Індії. 
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Тести 
1. З якими суспільними науками найбільше переплітається 

“Історія вчень про державу і право”: 
а) філософія права; 
б) політологія юриспруденції; 
в) соціологія; 
г) етика; 
д) естетика; 
е) економічна теорія. 

 
2. На Стародавньому Сході панував: 

а) християнський світогляд; 
б) мусульманський світогляд; 
в) міфологічний світогляд; 
г) атеїстичний світогляд. 

 
3. Хто з римлян відстоював теорію циклічності держави: 

а) Полібій; 
б) Тіт Лукрецій Кар; 
в) Цицерон; 
г) Сенека. 

 
4. Фома Аквінський поділяв людські закони на: 

а) природний закон і право народів; 
б) право народів і позитивне право; 
в) позитивне право і природне право; 
г) право народів і право громадян. 

 
5. Хто обгрунтував ідею Централізованої, самодержавної монархії 

(“Мала челобітна”, “Велика челобітна”): 
а) Іван Пересвєтов; 
б) Іван Грозний; 
в) Іван Колита; 
г) Іван Татищев. 

 
Завдання № 5 

1. Державно-правова думка Давнього Риму. 
2. Зародження державно-правової науки Нового часу. Вчення Н. Макіавеллі 

і Ж. Бодена. 
3. Характеристика дореволюційного етапу української державно-

правової думки. 
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Тести 
1. Хто був першим українським професійним філософом, який 

сформулював основи громадянського природного права: 
а) Микола Казачинський; 
б) Петро Могила; 
в) Григорій Сковорода; 
б) Пилип Орлик. 

 
2. Які ідеї відстоював у державно-правових поглядах М. Сперанський: 

а) реакційно-дворянські; 
б) ліберально-буржуазні; 
в) демократичні; 
г) революційні. 

 
3. Томас Гоббс відстоював: 

а) насильницьку теорію походження держави; 
б) договірну теорію походження держави; 
в) патріархальну теорію походження держави; 
г) теологічну теорію походження держави. 

 
4. Римські юристи розрізняли 3 основні види права: 

а) природне право; 
б) позитивне місцеве право; 
в) право народів; 
г) право римлян; 
д) приватне право. 

 
5. Державно-правова думка в Китаї виникла в добу: 

а) Шань Інської цивілізації; 
б) зародження зороастризму; 
в) процвітання Фу-цзианства. 

 
Завдання № 6 

1. Зародження теократичних політико-правових доктрин. Августин 
Блаженний. 

2. Характеристика дореволюційного етапу української державно-
правової думки. 

3. Дискусія “западників” та слов’янофілів про перспективи розвитку 
російської державності. 

 
Тести 

1. Якими ознаками характеризується поняття “східна деспотія”: 
а) монархічна форма правління; 
б) поділ влад на судову і законодавчу; 
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в) спадковість влади монарха; 
г) децентралізація влади; 
д) тоталітарний режим. 

 
2. Які існують функції історії вчень про державу і право: 

а) пізнавальна; 
б) світоглядна; 
в) прогностична; 
г) соціальна; 
д) професійна. 

 
3. Вищим органом влади в Грецьких полісах слугували: 

а) народні збори; 
б) державні збори; 
в) збори громадян;  
г) збори самоврядування. 

 
4. Політичні і правові погляди теолога Аврелія Августина 

викладено в книзі: 
а) Закон Божий; 
б) Про Божу милість; 
в) Закон про Божу благодать; 
г) Про град Божий. 

 
5. Афасаній Ордін-Нащокін обгрунтував теорію: 

а) “Освіченої монархії”; 
б) “Багатої монархії”; 
в) “Великої монархії”; 
г) “Справедливої монархії”. 

 
Завдання № 7 

1. Політико-правові теорії середньовічної схоластики. Фома Аквінський і 
Марсилій Падуанський. 

2. Проблеми держави і права в теоріях першої половини XX століття. 
3. Критерії оцінки політико-правових доктрин. 
 

Тести 
1. Кодифікований збірник звичаєвого права в Київській Русі: 

а) “Руська Правда”; 
б) “Старий Заповіт”; 
в) “Повість временних літ”; 
г) “Ізборник Святослава 1076 р.”. 
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2. Який правовий акт справив найбільший вплив на 
розгортання революційних подій, на політико-правову 
свідомість у США: 
а) Біль про права; 
б) Декларація незалежності. 
в) Декларація прав Вірджинії. 

 
3. В основу політики Макіавеллі покладено: 

а) вигоду; 
б) силу; 
в) віру в Бога; 
г) владу. 

 
4. Хто є автором трактатів “Про державу”, “Про закон”: 

а) Аристотель; 
б) Цицерон; 
в) Демокрит; 
г) Сенека. 

 
5. Як називався збірник священих книг, в яких втілені основні 

постулати релігії зороастризму: 
а) Авеста; 
б) Заратуштра; 
в) книга правителя області Шань; 
г) книга Заратуштри. 

 
Завдання № 8 

1. Зародження державно-правової науки Нового часу. Вчення Н. Макіавеллі 
і Ж. Бодена. 

2. Предмет української державно-правової думки. 
3. Політичні погляди давньоримської рабовласницької аристократії. 

Цицерон. 
 

Тести 
1. На яких двох основних принципах грунтується Конституцій-

ний проект М. Грушевського: 
а) репрезентаційний уряд; 
б) децентралізація влади; 
в) централізація влади; 
г) федеративний устрій. 
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2. Кого вважають “батьком Американської конституції”: 
а) Дж. Медісона; 
б) Б. Франкліна; 
в) А. Лінкольна; 
г) Ф. Вашингтона. 

 
3. Єдино справедливим урядуванням Руссо визнавав: 

а) монархію; 
б) республіку; 
в) демократію; 
г) аристократію. 

 
4. Що із зазначеного нижче не є принциповою засадою раннього 

християнства: 
а) дуалізм; 
в) персоналізм; 
г) колективізм; 
д) провіденціалізм. 

 
5. Яку теорію походження держави відстоював Аристотель: 

а) договірна; 
б) божественна; 
в) патріархальна; 
г) біологічна. 

 
Завдання № 9 

1. Політичні і правові вчення XVII ст. (Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк). 
2. М. Грушевський і В. Винниченко про державу і право. 
3. Розробка питань держави і права в другій половині XX століття. 
 

Тести 
1. Яку теорію походження держави відстоював Аристотель: 

а) договірна; 
б) божественна; 
в) патріархальна; 
г) біологічна. 

 
2. Яке вчення про вічність матерії і руху заперечує акт 

одночасного божественного творіння, визнаючи не Бога як 
творця, а як першопричину всього сущого: 
а) Томізм; 
б) Аверроїзм; 
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в) Теїзм; 
г) Дуалізм. 

 
3. В якому році III континентальним конгресом було 

затверджено Декларацію незалежності: 
а) у 1910 році; 
б) у 1700 році; 
в) у 1776 році; 
г) у 1650 році. 

 
4. Найважливішим засобом державної організації суспільства і 

порядку в ньому, на думку Монтеск’є, є: 
а) трактат церкви; 
б) накази монарха; 
в) державне законодавство; 
г) всі відповіді вірні. 

 
5. Хто є автором п’ятитомного видання “Історія політичних вчень”: 

а) Борис Чичерін; 
б) Сергій Булгаков; 
в) Іван Ільїн; 
г) Олександр Куніцин. 

 
Завдання № 10 

1. Вчення Ш.Л. Монтеск’є про державу і право. 
2. Українська правова система і міжнародне право. 
3. Внесок давньоримських юристів у розвиток правової думки. 
 

Тести 
1. Татищев розглядав державу як: 

а) впорядковану волею царя; 
б) впорядковану волею Бога; 
в) суспільну угоду між людьми; 
г) суспільну угоду між царями. 

 
2. Хто першим запропонував назвати майбутню державу 

“Сполучені Штати Америки”: 
а) Томас Пейн; 
б) Бенедікт Франклін; 
в) Томас Джефферсон; 
г) Джордж Медісон. 
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3. Автором твору “Левіафан, або матерія, форма і влада держави 
церковної та громадської” є: 
а) Ж.-Ж. Руссо; 
б) Фома Аквінський; 
в) Жан Боден; 
г) Томас Гоббс. 

 
4. Хто є автором трактатів “Про державу”, “Про закон”: 

а) Аристотель; 
б) Цицерон; 
в) Демокрит; 
г) Сенека. 

 
5. В якому році були схвалені “Пакти і Конституції прав і 

вільностей Війська Запорізького” (Конституція Пилипа Орлика): 
а) в 1710 р.; 
б) в 1610 р.; 
в) в 1775 р.; 
г) в 1864 р. 

 
Завдання № 11 

1. Основний напрямок політико-правової думки в період Великої 
французької революції. 

2. Структура політико-правових концепцій. 
3. О. Герцен та М. Чернишевський про майбутнє російської держави. 
 

Тести 
1. На яких двох основних принципах грунтується Конституцій-

ний проект Грушевського: 
а) репрезентаційний уряд; 
б) децентралізація влади; 
в) централізація влади; 
г) федеративний устрій. 

 
2. Кого вважають “батьком Американської конституції”: 

а) Дж. Медісона; 
б) Б. Франкліна; 
в) А. Лінкольна; 
г) Ф. Вашингтона. 

 
3. Єдино справедливим урядуванням Руссо визнавав: 

а) монархію; 
б) республіку; 
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в) демократію; 
г) аристократію. 

 
4. Найважливішим засобом державної організації суспільства і 

порядку в ньому, на думку Монтеск’є, є: 
а) трактат церкви; 
б) накази монарха; 
в) державне законодавство; 
г) всі відповіді вірні. 

 
5. Хто є автором п’ятитомного видання “Історія політичних вчень”: 

а) Борис Чичерін; 
б) Сергій Булгаков; 
в) Іван Ільїн; 
г) Олександр Куніцин. 

 
Завдання № 12 

1. Вчення І. Канта й Г. Гегеля про державу і право. 
2. Політичні ідеї Сократа. 
3. Держава в концепціях соціалістів-утопістів. 
 

Тести 
1. З якими суспільними науками “найбільше переплітається 

“Історія вчень про державу і право”: 
а) філософія права; 
б) політологія юриспруденції; 
в) соціологія; 
г) етика; 
д) естетика; 
е) економічна теорія. 

 
2. На Стародавньому Сході панував: 

а) християнський світогляд; 
б) мусульманський світогляд; 
в) міфологічний світогляд; 
г) атеїстичний світогляд. 

 
3. Хто з римлян відстоював теорію циклічності держави: 

а) Полібій; 
б) Тіт Лукрецій Кар; 
в) Цицерон; 
г) Сенека. 



28 

4. Фома Аквінський поділяв людські закони на: 
а) природний закон і право народів; 
б) право народів і позитивне право; 
в) позитивне право і природне право; 
г) право народів і право громадян. 

 
5. Хто обгрунтував ідею Централізованої, самодержавної 

монархії (“Мала челобітна”, “Велика челобітна”): 
а) Іван Пересвєтов; 
б) Іван Грозний; 
в) Іван Колита; 
г) Іван Татищев. 

 
Завдання № 13 

1. Історична школа права. 
2. Критерії оцінки політико-правових доктрин. 
3. Ліберальні державно-правові доктрини Б. Констана і І. Бентама. 
 

Тести 
1. Станіслав Оріховський-Роксолан є автором праць: 

а) “Про природне право”; 
б) “Напучення королеві польському Сігізмунду-Августу”; 
в) “Політія королівства Польського”; 
г) всі відповіді вірні. 

 
2. Хто одним із перших відстоював ідею верховенства Закону: 

а) Фома Аквінський; 
б) Марсилій Падуанський; 
в) Аврелій Августин. 

 
3. Яка із провідних світоглядних ідей панувала в Стародавній 

Греції: 
а) ідея Сонця; 
б) ідея Землі; 
в) ідея Богів; 
г) ідея Космосу. 

 
4. Арійська кастова система відносин ідеологічно обгрунто-

вувалась у філософії: 
а) брахманізму; 
б) буддизму; 
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в) дхармасутри; 
г) мануізму. 

 
5. Сукупність логічних засобів і конкретних способів пізнання 

загальної закономірності виникнення, розвитку вчень про 
державу і право – це: 
а) метод наукового пізнання; 
б) предмет наукового пізнання; 
в) система наукового пізнання; 
г) спосіб наукового пізнання. 

 
Завдання № 14 

1. Платон та Аристотель як політичні мислителі. 
2. Вчення Дж. Локка про державу і право. 
3. Політично-правові погляди І. Франка та Л. Українки. 
 

Тести 
1. Кодифікований збірник звичаєвого права в Київській Русі: 

а) “Руська Правда”; 
б) “Старий Заповіт”; 
в) “Повість временних літ”; 
г) “Ізборник Святослава 1076 р.”. 

 
2. Який правовий акт справив найбільший вплив на 

розгортання революційних подій, на політико-правову 
свідомість у США: 
а) Біль про права; 
б) Декларація незалежності. 
в) Декларація прав Вірджинії. 

 
3. В основу політики Макіавеллі покладено: 

а) вигоду; 
б) силу; 
в) віру в Бога; 
г) владу. 

 
4. Хто є автором трактатів “Про державу”, “Про закон”: 

а) Аристотель; 
б) Цицерон; 
в) Демокрит; 
г) Сенека. 
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5. Як називався збірник священих книг, в яких втілені основні 
постулати релігії зороастризму: 
а) Авеста; 
б) Заратуштра; 
в) книга правителя області Шань; 
г) книга Заратуштри. 

 
Завдання № 15 

1. Виникнення юридичного позитивізму (Дж. Остін і О. Конт). 
2. Особливості розвитку політичної та правової думки в Давній Греції. 
3. Політико-правові погляди Ф. Прокоповича та І. Татищева. 
 

Тести 
1. Сукупність логічних засобів і конкретних способів пізнання 

загальної закономірності виникнення, розвитку вчень про 
державу і право – це: 
а) метод наукового пізнання; 
б) предмет наукового пізнання; 
в) система наукового пізнання; 
г) спосіб наукового пізнання. 

 
2. Всі державно-правові вчення за критерієм оцінки 

класифікуються на: 
а) прогресивні; 
б) консервативні; 
в) реакційні; 
г) ліберальні. 

 
3. Які існують функції історії вчень про державу і право: 

а) пізнавальна; 
б) світоглядна; 
в) прогностична; 
г) соціальна; 
д) професійна. 

 
4. Якими ознаками характеризується поняття “східна деспотія”: 

а) монархічна форма правління; 
б) поділ влад на судову і законодавчу; 
в) спадковість влади монарха; 
г) децентралізація влади; 
д) тоталітарний режим. 
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5. На Стародавньому Сході панував: 
а) християнський світогляд; 
б) мусульманський світогляд; 
в) міфологічний світогляд; 
г) атеїстичний світогляд. 

 
Завдання № 16 

1. Політико-правові ідеї представників західноєвропейського 
соціалізму XIX століття. 

2. Політична думка Стародавнього Китаю. 
3. Теорії еліт XX ст. 
 

Тести 
1. Юрій Немирич є автором: 

а) Гадяцького договору; 
б) праці “Про природне право”; 
в) “Апокрисиса”; 
г) всі відповіді вірні. 

 
2. При кому вперше обгрунтувалась ідея самодержавства як 

неминуча і необхідна форма існування країни і народу: 
а) Петро І; 
б) Іван Грозний; 
в) Юрій І; 
г) Катерина ІІ. 

 
3. Найбільш відомою роботою Жана Бодена є: 

а) Шість книг про республіку; 
б) Шість книг про державу; 
в) П’ять книг про політику; 
г) П’ять книг про Закон. 

 
4. Найважливішим засобом державної організації суспільства і 

порядку в ньому, на думку Монтеск’є, є: 
а) трактат церкви; 
б) накази монарха; 
в) державне законодавство; 
г) всі відповіді вірні. 

 
5. Хто є автором п’ятитомного видання “Історія політичних вчень”: 

а) Борис Чичерін; 
б) Сергій Булгаков; 
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в) Іван Ільїн; 
г) Олександр Куніцин. 

 
Завдання № 17 

1. Розробка питань держави і права в другій половині XX століття. 
2. Концепції “Суспільства загального благоденства” та “Держава в 

умовах дифузії влади”. 
3. Політико-правова концепція ісламського Сходу. 
 

Тести 
1. Станіслав Оріховський-Роксолан є автором праць: 

а) “Про природне право”; 
б) “Напучення королеві польському Сігізмунду-Августу”; 
в) “Політія королівства Польського”; 
г) всі відповіді вірні. 

 
2. Хто одним із перших відстоював ідею верховенства Закону: 

а) Фома Аквінський; 
б) Марсилій Падуанський; 
в) Аврелій Августин. 

 
3. Яка із провідних світоглядних ідей панувала в Стародавній 

Греції: 
а) ідея Сонця; 
б) ідея Землі; 
в) ідея Богів; 
г) ідея Космосу. 

 
4. Арійська кастова система відносин ідеологічно 

обгрунтовувалась у філософії: 
а) брахманізму; 
б) буддизму; 
в) дхармасутри; 
г) мануізму. 

 
5. Сукупність логічних засобів і конкретних способів пізнання 

загальної закономірності виникнення, розвитку вчень про 
державу і право – це: 
а) метод наукового пізнання; 
б) предмет наукового пізнання; 
в) система наукового пізнання; 
г) спосіб наукового пізнання. 
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Завдання № 18 
1. Філософія права Г. Гегеля, погляди І. Канта на державу і право. 
2. Політична думка періоду занепаду давньогрецьких держав. 
3. Перспективи розвитку російської державності в програмах 

декабристів. 
 

Тести 
1. Юрій Немирич є автором: 

а) Гадяцького договору; 
б) праці “Про природне право”; 
в) “Апокрисиса”; 
г) всі відповіді вірні. 

 
2. При кому вперше обгрунтувалась ідея самодержавства як 

неминуча і необхідна форма існування країни і народу: 
а) Петро І; 
б) Іван Грозний; 
в) Юрій І; 
г) Катерина ІІ. 

 
3. Найбільш відомою роботою Жана Бодена є: 

а) Шість книг про республіку; 
б) Шість книг про державу; 
в) П’ять книг про політику; 
г) П’ять книг про Закон. 

 
4. Хто є автором трактатів “Про державу”, “Про закон”: 

а) Аристотель; 
б) Цицерон; 
в) Демокрит; 
г) Сенека. 

 
5. В якому році були схвалені “Пакти і Конституції прав і 

вільностей Війська Запорізького” (Конституція Пилипа Орлика): 
а) в 1710 р.; 
б) в 1610 р.; 
в) в 1775 р.; 
г) в 1864 р. 

 
Завдання № 19 

1. Предмет історії державно-правових вчень. 
2. Державно-правове вчення Ж.-Ж. Руссо. 
3. Концепція менеджеріальної революції. 
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Тести 
1. На яких двох основних принципах грунтується Конституцій-

ний проект М. Грушевського: 
а) репрезентаційний уряд; 
б) децентралізація влади; 
в) централізація влади; 
г) федеративний устрій. 

 
2. Кого вважають “батьком Американської конституції”: 

а) Дж. Медісона; 
б) Б. Франкліна; 
в) А. Лінкольна; 
г) Ф. Вашингтона. 

 
3. Єдино справедливим урядуванням Руссо визнавав: 

а) монархію; 
б) республіку; 
в) демократію; 
г) аристократію. 

 
4. Найважливішим засобом державної організації суспільства і 

порядку в ньому, на думку Монтеск’є, є: 
а) трактат церкви; 
б) накази монарха; 
в) державне законодавство; 
г) всі відповіді вірні. 

 
5. Хто є автором п’ятитомного видання “Історія політичних вчень”: 

а) Борис Чичерін; 
б) Сергій Булгаков; 
в) Іван Ільїн; 
г) Олександр Куніцин. 

 
Завдання № 20 

1. Державно-правова думка Давньої Греції. 
2. Зародження державно-правової науки Нового часу. Вчення Н. Макіавеллі 

і Ж. Бодена. 
3. Дискусія “западників” та слов’янофілів про перспективи розвитку 

російської державності. 
 

Тести 
1. Яку теорію походження держави відстоював Аристотель: 

а) договірна; 
б) божественна; 
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в) патріархальна; 
г) біологічна. 

 
2. Яке вчення про вічність матерії і руху заперечує акт 

одночасного божественного творіння, визнаючи не Бога як 
творця, а як першопричину всього сущого: 
а) томізм; 
б) аверроїзм; 
в) теїзм; 
г) дуалізм. 

 
3. В якому році III континентальним конгресом було 

затверджено Декларацію незалежності: 
а) у 1910 році; 
б) у 1700 році; 
в) у 1776 році; 
г) у 1650 році. 

 
4. Що із зазначеного нижче не є принциповою засадою раннього 

християнства: 
а) теїзм; 
б) дуалізм; 
в) персоналізм; 
г) колективізм; 
д) провіденціалізм. 

 
5. Яку теорію походження держави відстоював Аристотель: 

а) договірна; 
б) божественна; 
в) патріархальна; 
г) біологічна. 

 
Завдання № 21 

1. М. Грушевський і В. Винниченко про державу і право. 
2. Ліберальні державно-правові доктрини Б. Констана і І. Бентама. 
3. Предмет української державно-правової думки. 
 

Тести 
1. Станіслав Оріховський-Роксолан є автором праць: 

а) “Про природне право”; 
б) “Напучення королеві польському Сігізмунду-Августу”; 
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в) “Політія королівства Польського”; 
г) всі відповіді вірні. 
 

2. Хто одним із перших відстоював ідею верховенства Закону: 
а) Фома Аквінський; 
б) Марсилій Падуанський; 
в) Аврелій Августин. 

 
3. Яка із провідних світоглядних ідей панувала в Стародавній Греції: 

а) ідея Сонця; 
б) ідея Землі; 
в) ідея Богів; 
г) ідея Космосу. 

 
4. Арійська кастова система відносин ідеологічно обгрунто-

вувалась у філософії: 
а) брахманізму; 
б) буддизму; 
в) дхармасутри; 
г) мануізму. 

 
5. Сукупність логічних засобів і конкретних способів пізнання 

загальної закономірності виникнення, розвитку вчень про 
державу і право – це: 
а) метод наукового пізнання; 
б) предмет наукового пізнання; 
в) система наукового пізнання; 
г) спосіб наукового пізнання. 

 
Завдання № 22 

1. Концепція російської та української державності М. Драгоманова. 
2. Макіавеллі про державу та право. Політичні ідеї діячів Реформації. 
3. Концепція А. Ордіна-Нащокіна. 
 

Тести 
1. З якими суспільними науками найбільше переплітається 

“Історія вчень про державу і право”: 
а) філософія права; 
б) політологія юриспруденції; 
в) соціологія; 
г) етика; 
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д) естетика; 
е) економічна теорія. 

 
2. На Стародавньому Сході панував: 

а) християнський світогляд; 
б) мусульманський світогляд; 
в) міфологічний світогляд; 
г) атеїстичний світогляд. 

 
3. Хто з римлян відстоював теорію циклічності держави: 

а) Полібій; 
б) Тіт Лукрецій Кар; 
в) Цицерон; 
г) Сенека. 

 
4. Фома Аквінський поділяв людські закони на: 

а) природний закон і право народів; 
б) право народів і позитивне право; 
в) позитивне право і природне право; 
г) право народів і право громадян. 

 
5. Хто обгрунтував ідею Централізованої, самодержавної 

монархії (“Мала челобітна”, “Велика челобітна”): 
а) Іван Пересвєтов; 
б) Іван Грозний; 
в) Іван Колита; 
г) Іван Татищев. 

 
Завдання № 23 

1. С. Оріховський-Роксолан, І. Вишенський, П. Могила про державу, 
право, церкву. 

2. Т. Кампанела про державу соляріїв. 
3. Проблеми держави і права в “Утопії” Т. Мора. 
 

Тести 
1. Хто був першим українським професійним філософом, який 

сформулював основи громадянського природного права: 
а) Микола Казачинський; 
б) Петро Могила; 
в) Григорій Сковорода; 
б) Пилип Орлик. 
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2. Які ідеї відстоював у державно-правових поглядах 
М. Сперанський: 
а) реакційно-дворянські; 
б) ліберально-буржуазні; 
в) демократичні; 
г) революційні. 

 
3. Томас Гоббс відстоював: 

а) насильницьку теорію походження держави; 
б) договірну теорію походження держави; 
в) патріархальну теорію походження держави; 
г) теологічну теорію походження держави. 

 
4. Римські юристи розрізняли 3 основні види права: 

а) природне право; 
б) позитивне місцеве право; 
в) право народів; 
г) право римлян; 
д) приватне право. 

 
5. Державно-правова думка в Китаї виникла в добу: 

а) Шань Інської цивілізації; 
б) зародження зороастризму; 
в) процвітання Фу-цзианства. 

 
Завдання № 24 

1. Американська політична думка періоду боротьби за незалежність США. 
2. Політичні погляди О. Радищева. 
3. Політичні та правові ідеї в Київській Русі. 
 

Тести 
1. Якими ознаками характеризується поняття “східна деспотія”: 

а) монархічна форма правління; 
б) поділ влад на судову і законодавчу; 
в) спадковість влади монарха; 
г) децентралізація влади; 
д) тоталітарний режим. 

 
2. Які існують функції історії вчень про державу і право: 

а) пізнавальна; 
б) світоглядна; 
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в) прогностична; 
г) соціальна; 
д) професійна. 

 
3. Вищим органом влади в Грецьких полісах слугували: 

а) народні збори; 
б) державні збори; 
в) збори громадян; 
г) збори самоврядування. 

 
4. Політичні і правові погляди теолога Аврелія Августина 

викладено в книзі: 
а) Закон Божий; 
б) Про Божу милість; 
в) Закон про Божу благодать; 
г) Про град Божий. 

 
5. Афасаній Ордін-Нащокін обгрунтував теорію: 

а) “Освіченої монархії”; 
б) “Багатої монархії”; 
в) “Великої монархії”; 
г) “Справедливої монархії”. 

 
Завдання № 25 

1. Середньовічна схоластика. Фома Аквінський. 
2. Державницькі ідеї М. Грушевського, В. Винниченка. 
3. Політико-правові погляди Марсилія Падуанського. 
 

Тести 
1. Кодифікований збірник звичаєвого права в Київській Русі: 

а) “Руська Правда”; 
б) “Старий Заповіт”; 
в) “Повість временних літ”; 
г) “Ізборник Святослава 1076 р.”. 

 
2. Який правовий акт справив найбільший вплив на 

розгортання революційних подій, на політико-правову 
свідомість у США: 
а) Біль про права; 
б) Декларація незалежності. 
в) Декларація прав Вірджинії. 
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3. В основу політики Макіавеллі покладено: 
а) вигоду; 
б) силу; 
в) віру в Бога; 
г) владу. 

 
4. Хто є автором трактатів “Про державу”, “Про закон”: 

а) Аристотель; 
б) Цицерон; 
в) Демокрит; 
г) Сенека. 

 
5. Як називався збірник священих книг, в яких втілені основні 

постулати релігії зороастризму: 
а) Авеста; 
б) Заратуштра; 
в) книга правителя області Шань; 
г) книга Заратуштри. 

 
Завдання № 26 

1. Вплив природничо-наукових теорій на політико-правову думку. 
2. Політичні і правові вчення в Голландії XVII ст. 
3. В.І. Ленін і російський більшовизм про державу і право. 
 

Тести 
1. У полісних суспільствах переважали такі форми державного 

режиму: 
а) охлократія; 
б) демократія; 
в) аристократія; 
г) олігархія; 
д) теократія. 

 
2. Найбільший вплив на формування політико-правової думки в 

Китаї мало: 
а) конфуціанство; 
б) даосизм; 
в) лаосизм; 
г) легізм. 
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3. Всі державно-правові вчення за критерієм оцінки класифіку-
ються на: 
а) прогресивні; 
б) консервативні; 
в) реакційні; 
г) ліберальні. 

 
4. Джон Локк одним із перших розробив концепцію: 

а) демократичної влади; 
б) державного управління; 
в) розмежування церкви від держави; 
г) поділу влад. 

 
5. Хто є автором “Повісті временних літ”: 

а) Нестор-літописець; 
б) Феодосій; 
в) Володимир Мономах; 
г) Іларіон. 

 
Завдання № 27 

1. Теоретична доктрина Августина Блаженного. 
2. Концепція “Москва – третій Рим”. 
3. Погляди Ф. Вольтера на державу і право. Концепція “освіченого 

абсолютизму”. 
 

Тести 
1. Юрій Немирич є автором: 

а) Гадяцького договору; 
б) праці “Про природне право”; 
в) “Апокрисиса”; 
г) всі відповіді вірні. 

 
2. При кому вперше обгрунтувалась ідея самодержавства як 

неминуча і необхідна форма існування країни і народу: 
а) Петро І; 
б) Іван Грозний; 
в) Юрій І; 
г) Катерина ІІ. 

 
3. Найбільш відомою роботою Жана Бодена є: 

а) Шість книг про республіку; 
б) Шість книг про державу; 
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в) П’ять книг про політику; 
г) П’ять книг про Закон. 
 

4. Хто одним із перших відстоював ідею верховенства Закону: 
а) Фома Аквінський; 
б) Марсилій Падуанський; 
в) Аврелій Августин. 

 
5. Яка із провідних світоглядних ідей панувала в Стародавній 

Греції: 
а) ідея Сонця; 
б) ідея Землі; 
в) ідея Богів; 
г) ідея Космосу. 

 
Завдання № 28 

1. Ж.-Ж. Руссо про державу. 
2. Держава і право в концепції російського анархізму. 
3. Теорія чистого права Г. Кельзена. 
 

Тести 
1. Татищев розглядав державу як: 

а) впорядковану волею царя; 
б) впорядковану волею Бога; 
в) суспільну угоду між людьми; 
г) суспільну угоду між царями. 
 

2. Хто першим запропонував назвати майбутню державу 
“Сполучені Штати Америки”: 
а) Томас Пейн; 
б) Бенедікт Франклін; 
в) Томас Джефферсон; 
г) Джордж Медісон. 

 
3. Автором твору “Левіафан, або матерія, форма і влада держави 

церковної та громадської” є: 
а) Ж.-Ж. Руссо; 
б) Фома Аквінський; 
в) Жан Боден; 
г) Томас Гоббс. 
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4. Хто є автором трактатів “Про державу”, “Про закон”: 
а) Аристотель; 
б) Цицерон; 
в) Демокрит; 
г) Сенека. 

 
5. В якому році були схвалені “Пакти і Конституції прав і 

вільностей Війська Запорізького” (Конституція Пилипа Орлика): 
а) в 1710 р.; 
б) в 1610 р.; 
в) в 1775 р.; 
г) в 1864 р. 

 
Завдання № 29 

1. Політико-правові ідеї раннього християнства. 
2. Політико-правові ідеї Ш. Монтеск’є. 
3. Марксизм про державу і право. 
 

Тести 
1. Яку теорію походження держави відстоював Аристотель: 

а) договірна; 
б) божественна; 
в) патріархальна; 
г) біологічна. 

 
2. Яке вчення про вічність матерії і руху заперечує акт 

одночасного божественного творіння, визнаючи не Бога як 
творця, а як першопричину всього сущого: 
а) томізм; 
б) аверроїзм; 
в) теїзм; 
г) дуалізм. 

 
3. В якому році III континентальним конгресом було 

затверджено Декларацію незалежності: 
а) в 1910 році; 
б) в 1700 році; 
в) в 1776 році; 
г) в 1650 році. 
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4. Найважливішим засобом державної організації суспільства і 
порядку в ньому, на думку Монтеск’є, є: 
а) трактат церкви; 
б) накази монарха; 
в) державне законодавство; 
г) всі відповіді вірні. 

 
5. Хто є автором п’ятитомного видання “Історія політичних вчень”: 

а) Борис Чичерін; 
б) Сергій Булгаков; 
в) Іван Ільїн; 
г) Олександр Куніцин. 

 
Завдання № 30 

1. Лідери Кирило-Мефодіївського товариства про перспективи 
української державності. 

2. Концепція В. Парето та Г. Моска. 
3. Політична думка в Україні в добу Гетьманщини. 
 

Тести 
1. На яких двох основних принципах грунтується Конституцій-

ний проект Грушевського: 
а) репрезентаційний уряд; 
б) децентралізація влади; 
в) централізація влади; 
г) федеративний устрій. 

 
2. Кого вважають “батьком Американської конституції”: 

а) Дж. Медісона; 
б) Б. Франкліна; 
в) А. Лінкольна; 
г) Ф. Вашингтона. 

 
3. Єдино справедливим урядуванням Руссо визнавав: 

а) монархію; 
б) республіку; 
в) демократію; 
г) аристократію. 

 
4. Що із зазначеного нижче не є принциповою засадою раннього 

християнства: 



45 

а) теїзм; 
б) дуалізм; 
в) персоналізм; 
г) колективізм; 
д) провіденціалізм. 

 
5. Яку теорію походження держави відстоював Аристотель: 

а) договірна; 
б) божественна; 
в) патріархальна; 
г) біологічна. 


