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Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 
*  При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 
впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

Критерії оцінювання: 

1. Виконання тестових завдань: 

Всього 20 питань по 0,3 бала;  

Максимальна кількість балів за тести – 6.  

Виконання теоретичних завдань: 

Всього 2 завдання по 3 бали;  

Максимальна кількість балів за теоретичні завдання – 6. 

 

Бали Критерії оцінювання теоретичного завдання 

9-10 завдання виконане в повному обсязі, студент має системні, дієві 

знання, володіє понятійним апаратом, відповідь на запитання 

вичерпна й аргументована, немає помилок. 

7-8 робота  виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і незначні 

помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності з предмету та 

адаптивності при використанні потрібного матеріалу. 

5-6 поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при використанні 

понятійного апарату, відсутність міцних логічних зв’язків і 

послідовності у розумінні навчального предмету. 

3-4 студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних положень, 

допускає суттєві помилки,  які викривлюють зміст, не вміє  



користуватися термінологією і поєднувати теоретичні засади з 

практичним їх втіленням. 

1-2 не виявляє  розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає 

грубі помилки, обсяг виконаного завдання менше 20%. 

 

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та практичних 

завдань: 

1. Теорія держави і права як юридична наука, її предмет та функції.  

2. Теорія держави і права в системі юридичних наук.  

3. Співвідношення теорії держави і права із суспільними науками.  

4. Методологія і методи в пізнанні держави і права. 

5. Теорії походження держави і права, їх зміст та значення.  

6. Публічна влада в первісній общині. Загальні закономірності ви-

никнення держави. 

7. Нормативне регулювання в первісній общині. Загальні закономірності 

виникнення права. 

8. Поняття держави та різні її аспекти. 

9. Державна влада: поняття і ознаки. 

10. Типологія держави. 

11. Державний суверенітет. Суверенні права. 

12. Народний суверенітет і національний суверенітет. 

13. Поняття та класифікація функцій держави. 

14. Функції сучасної держави: загальний огляд. 

15. Правові форми здійснення функцій держави. 

16. Поняття і структура форми держави. 

17. Форма правління держави, її різновиди. 

18. Форма державного устрою, її різновиди. 

19. Державний режим: поняття та різновиди. 

20. Механізм держави і його структура. Державний апарат та його ознаки. 

21. Орган державної влади. Класифікація органів державної влади.  

22. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа. 

23. Принципи організації і діяльності державного апарату. 

24. Принцип поділу влади. Механізм стримувань і противаг.  

25. Загальна характеристика законодавчої, виконавчої та судової гілок 

влади. 

26. Термін «право» в юридичній науці. 

27. Головні підходи до праворозуміння.  

28. Поняття та ознаки права. 

29. Функції права. 

30. Цінність права. 

31. Поняття, загальні риси і види соціальних норм. Співвідношення 

технічних норм і норм права. 

32. Право і мораль. 

33. Право і релігійні норми. 

34. Право і корпоративні норми. 



35. Поняття джерела права. Види джерел права. 

36. Нормативно-правовий акт і нормативно-правовий договір як джерела 

права. 

37. Правовий звичай як джерело права. 

38. Судовий прецедент і судова практика як джерела права. 

39. Правова доктрина як джерело права. 

40. Поняття, риси і класифікація принципів права. 

41. Основоположні принципи права. 

42. Загальні принципи права. Міжгалузеві та галузеві принципи права. 

43. Значення принципів права для правового регулювання. 

44. Поняття, риси та види правового регулювання, його ефективність.  

45. Способи та типи правового регулювання. 

46. Методи правового регулювання. Правовий режим. 

47. Поняття, структура та функції правосвідомості. Види правосвідомості. 

48. Правосвідомість і право. 

49. Поняття та види деформації правосвідомості. 

50. Правова культура суспільства. 

51. Правова культура особистості. 

52. Поняття та ознаки норми права. 

53. Структура норми права. 

54. Класифікація норм права. 

55. Спеціалізовані норми права. 

56. Поняття та структура системи права. 

57. Публічне і приватне право. 

58. Матеріальне та процесуальне право. 

59. Галузі та інститути права. 

60. Співвідношення національного і міжнародного права. 

61. Система законодавства, її співвідношення із системою права.  

62. Структура системи законодавства. 

63. Нормотворчість: поняття і види. 

64. Функції та принципи нормотворчості. 

65. Стадії створення нормативно-правових актів. 

66. Нормотворча техніка: поняття, елементи. Юридична термінологія.  

67. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. 

68. Поняття та ознаки закону. 

69. Види законів. Кодекс як особливий різновид закону. 

70. Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація.  

71. Дія нормативно-правових актів у часі. 

72. Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб.  

73. Поняття систематизації законодавства. 

74. Облік, інкорпорація та консолідація як форми систематизації 

нормативно-правових актів. 

75. Кодифікація як особлива форма систематизації нормативно-правових 

актів. 

76. Поняття і риси правових відносин. Види правових відносин.  

77. Суб’єкти правових відносин, їх види. 



78. Правосуб’єктність. 

79. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів правових відносин. 

Правовий статус. 

80. Поняття і види об’єктів правових відносин. 

81. Юридичні факти та їх класифікація. Фактичний склад. 

82. Поняття і види юридично значущої поведінки. Правомірна поведінка. 

83. Правопорушення: поняття і ознаки. 

84. Склад і види правопорушень. 

85. Об’єктивно неправомірна поведінка. 

86. Зловживання правом. 

87. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності. 

88. Види юридичної відповідальності. 

89. Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності. 

90. Поняття та форми реалізації норм права. 

91. Застосування норм права як специфічна форма їх реалізацій.  

92. Стадії застосування норм права. 

93. Принципи застосування норм права. 

94. Акти правозастосування, їх види. 

95. Колізії в законодавстві, їх види. 

96. Прогалини в законодавстві і засоби їх подолання та усунення.  

97. Поняття тлумачення норм права. 

98. Способи тлумачення норм права. 

99. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права. 

100. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.  

101. Інтерпретаційні акти, їх види. 

102. Поняття прав людини. 

103. Генеза прав людини. 

104. Види прав людини. 

105. Національні та міжнародні гарантії прав людини. 

106. Обов’язки держави у сфері прав людини. 

107. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 

108. Структура громадянського суспільства. 

109. Політична система суспільства. Держава і політичні партії в по-

літичній системі суспільства. 

110. Демократична держава. Демократія як форма реалізації народовладдя. 

111. Форми та інститути демократії. 

112. Демократія і самоврядування. 

113. Поняття і ознаки правової держави. 

114. Верховенство права. Верховенство права і законність. 

115. Поняття правопорядку. 

116. Поняття і ознаки соціальної держави. 

117. Поняття та структура правової системи. 

118. Класифікація правових систем сучасності. Правова система України. 

119. Загальна характеристика романо-германської і англо-американської 

правових систем. 

120. Загальна характеристика релігійних і традиційних правових систем. 



Екзаменатор                                  Леонід ГРИЩЕНКО  

Голова циклової комісії                 Юлія РЯБОКОНЬ 


