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Курс: І 

Спеціальність: міжнародне право 

Форма проведення: письмова (тестування). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 балів Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні, з 

незначними неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент не володіє теоретичним матеріалом. 

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Підходи до характеристики науки та види науки. 

2. Ознаки науки як самостійної категорії. 

3. Класифікація юридичних наук. 

4. Предмет теорії держави і права та його особливості. 

5. Теорія держави і права в системі наук суспільного значення. 

6. Співвідношення держави і права з іншими юридичними науками. 

7. Поняття та ознаки функцій теорії держави і права. 

8. Функції теорії держави і права. 

9. Особливості методологічної функції теорії держави і права. 

10. Поняття та ознаки методу юридичної науки. 

11. Принципи наукового пізнання. 

12. Підходи до класифікації методів юридичної науки. 



13. Класичний підхід до характеристики загальнонаукових методів. 

14. Сучасний підхід до класифікації загальнонаукових методів дослідження держави і 

права. 

15. Спеціально-наукові методи дослідження держави і права. 

16. Поняття та структура суспільства. 

17. Поняття та ознаки влади. 

18. Характеристика додержавного суспільства. 

19. Причини виникнення держави. 

20. Теорії походження держави. 

21. Шляхи формування держави. 

22. Співвідношення державної та суспільної влади. 

23. Співвідношення державної та політичної влади. 

24. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 

25. Держава та громадянське суспільство: аспекти взаємодії. 

26. Підходи до визначення сутності держави. 

27. Поняття та значення типології держав. 

28. Формаційний підхід до типології держав. 

29. Цивілізаційний підхід до типології держав. 

30. Поняття та ознаки держави. 

31. Суверенітет як ознака держави: поняття, ознаки та види. 

32. Поняття та ознаки механізму держави. 

33. Структура механізму держави. 

34. Поняття та структура апарату держави. 

35. Поняття та ознаки органу держави. 

36. Підходи до класифікації органів держави. 

37. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої влади. 

38. Загальнотеоретична характеристика органів виконавчої влади. 

39. Загальнотеоретична характеристика органів судової влади. 

40. Органи держави  та місцевого самоврядування: співвідношення. 

41. Поняття та ознаки місцевого самоврядування. 

42. Поняття, ознаки категорій «людина», «особа», «громадянин». 

43. Поняття і елементи правового статусу. 

44. Критерії класифікації правового статусу. 

45. Правовий статус особи та громадянина: спільні риси. 

46. Правовий статус особи та громадянина: відмінні риси. 

47. Об’єктивне та суб’єктивне право: ознаки та спільні риси. 



48. Об’єктивне та суб’єктивне право: відмінності. 

49.  Види  суб’єктивних прав за сферами суспільних відносин. 

50. Види прав за еволюцією розвитку. 

51.  Критерії класифікації суб’єктивних прав. 

52. Права людини і громадянина: відмінності. 

53. Гарантії прав за практичним спрямуванням. 

54. Гарантії прав за характером. 

55. Гарантії прав за особливостями правового статусу. 

56. Поняття та елементи форми держави. 

57. Форма державного правління як елемент форми держави. 

58. Форма державного устрою як елемент форми держави. 

59. Характеристика простої за формою устрою держави. 

60. Характеристика складної за формою устрою держави. 

61. Характеристика федеративної держави. 

62. Політичний режим як елемент форми держави. 

63. Демократичний політичний режим. 

64. Антидемократичний політичний режим. 

65. Поняття та ознаки функцій держави. 

66. Функції та завдання держави: спільні риси. 

67. Функції та завдання держави: відмінності. 

68. Критерії класифікації функцій держави. 

69. Правові форми реалізації функцій держави. 

70. Неправові (фактичні) форми реалізації функцій держави.  

71. Методи реалізації функцій держави за ступенем визначеності прав і обов’язків 

суб’єктів. 

72. Методи реалізації функцій держави за способом розподілу прав і обов’язків та за 

змістом. 

73. Поняття та структура політичної системи суспільства. 

74. Функції політичної системи суспільства. 

75. Політичні партії як елемент політичної системи суспільства. 

76. Держава як елемент політичної системи суспільства. 

77. Етапи становлення ідеї правової держави. 

78. Поняття та ознаки правової держави. 

79. Поняття та ознаки соціальної держави. 

80. Шляхи формування правової держави в Україні. 

81. Соціальне регулювання у первісному суспільстві. 



82. Загально соціальні причини формування права. 

83. Нормативно-регулятивні причини формування права. 

84. Право як особливий засіб соціального регулювання. 

85. Поняття та ознаки норми права. 

86. Підходи до характеристики структури норми права. 

87. Поняття та види гіпотез. 

88. Поняття, значення та види диспозицій. 

89. Санкція як елемент правової норми. 

90. Способи викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів. 

91. Критерії класифікації норм права. 

92. Колізійні норми як різновид спеціалізованих. 

93. Спеціалізовані норми права. 

94. Поняття та ознаки соціальних норм. 

95. Види соціальних норм. 

96. Поняття та ознаки права. 

97. Норми права та інші соціальні норми: відмінності. 

98. Норми права та інші соціальні норми: спільні риси. 

99. Сутність права як наукової категорії. 

100. Поняття та ознаки функцій права. 

101. Види функцій права. 

102. Принципи права: поняття, зміст та різновиди. 

103. Поняття та напрямки праворозуміння. 

104. Соціологічна юриспруденція. 

105. Психологічна теорія права. 

106. Нормативізм. 

107. Юридичний позитивізм. 

108. Тип праворозуміння. 

109. Особливості вітчизняного праворозуміння. 

110. Джерело права: поняття та особливості співвідношення з категорією “форма права”. 

111. Правовий звичай як форма права. 

112. Судовий (адміністративний) прецедент як форма права. 

113. Нормативний договір як форма права. 

114. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів. 

115. Поняття, ознаки та види нормативних актів. 

116. Поняття, ознаки та види законів. 

117. Система підзаконних нормативно-правових актів. 



118. Поняття, ознаки, принципи та функції правотворчості. 

119. Види правотворчості. 

120. Систематизація законодавства: поняття та форми.  

121. Поняття та риси системи права. 

122. Інститут права: поняття, ознаки та види. 

123. Галузь права: поняття, зміст та різновиди. 

124. Поняття та аспекти розуміння категорії “законодавство”. 

125. Функціональна та державно-організаційна структури законодавства. 

126. Горизонтальна та вертикальна структури законодавства. 

127. Система права та система законодавства: спільні риси. 

128. Система права та система законодавства: відмінності. 

129. Поняття та риси правовідносин. 

130. Види правовідносин. 

131. Об’єкт правовідносин. 

132. Правоздатність фізичних осіб та юридичних осіб. 

133. Дієздатність суб’єктів права. 

134. Деліктоздатність суб’єктів правовідносин. 

135. Аспекти змісту правовідносин. 

136. Поняття, ознаки та структура суб’єктивного права. 

137. Поняття, ознаки та структура юридичного обов’язку. 

138. Поняття, ознаки та критерії класифікації юридичних фактів. 

139. Фактичний склад. 

140. Поняття та форми реалізації права. 

141. Випадки, коли необхідне правозастосування. 

142. Поняття і ознаки правозастосування. 

143. Стадії правозастосування. 

144. Вимоги до правозастосовної діяльності.  

145. Поняття та ознаки актів правозастосування. 

146. Види актів правозастосування. 

147. Прогалини у праві та шляхи їх подолання. 

148. Поняття, необхідність і значення тлумачення. 

149. Способи тлумачення. 

150. Граматичний спосіб тлумачення. 

151. Види тлумачення за обсягом. 

152. Види тлумачення за суб’єктами. 

153. Поняття та ознаки інтерпретаційних актів. 



154. Поняття і риси правосвідомості. 

155. Структура правосвідомості. 

156. Функції правосвідомості. 

157. Види правосвідомості. 

158. Поняття та структура правової культури. 

159. Поняття законності як багатоаспектної категорії. 

160. Принципи законності. 

161. Гарантії законності. 

162. Поняття та ознаки правопорядку. 

163. Функції правопорядку. 

164. Поняття та види соціальної відповідальності. 

165. Ознаки та сутність юридичної відповідальності. 

166. Принципи юридичної відповідальності. 

167. Функції юридичної відповідальності. 

168. Види юридичної відповідальності. 

169. Поняття і ознаки правової поведінки. 

170. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки. 

171. Поняття, ознаки і види протиправної поведінки.  

172. Правова система: поняття та ознаки. 

173. Види та особливості правових сімей. 

 

 

Екзаменатор:                                                        О.І. Чаплюк                                                                                                

Завідувач кафедри:                                              Л.В. Орел 

 


