
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

  

Факультет права та міжнародних відносин  

 

Кафедра публічного та приватного права  

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

 

з дисципліни  

 

«ПРАВОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

 

Курс: І 

 

Семестр – 1 

 

Спеціальність: 052 Політологія. 

 

Форма проведення: онлайн тестування  

Тести розміщені в ЕНК «Правознавчі студії (1 курс, ПЛ, 

денна)». Модуль 1. Теорія держави і права» в рубриці 

«ЕКЗАМЕН» за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24280. 

Можливість надати відповідь активізується під час проведення 

екзамену – за розкладом.  

Екзамен включає 40 питань із множинним вибором відповіді.  

Кількість дозволених спроб: одна. 

Під час складання екзамену студент має вийти на відеозв’язок 

на платформі Hangout Meets із включеною камерою та 

мікрофоном. 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години (80 хв). 

 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

По одному балу за кожну правильну відповідь на 

тестові питання. 

 
Критерії оцінювання: 

 
Кількість 

балів 
Значення оцінки 

37-40  

балів 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на 

високому рівні 

36-26 

балів 

Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на достатньому 

рівні. 

25-15 

балів 

Студент володіє теоретичним матеріалом на рівні, необхідному для подальшого 

навчання або професійної діяльності. 

14-1 

балів 

Студент володіє теоретичним матеріалом та аналізує матеріал на низькому рівні. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24280


Перелік допоміжних матеріалів: 
 

- Будь-якими допоміжними джерелами забороняється користуватися під час 

екзамену.  

 

Перелік питань до екзамену: 
  

Перший блок: «Теорія держави» 

  

1.        Історичні етапи створення юридичної науки – теорії держави і права. 

2.        Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна. 

3.        Об’єкт та предмет теорії держави і права. 

4.        Функції теорії держави і права. 

5.        Теорія держави і права в системі юридичних наук. 

6.        Теорія держави і права в системі суспільних наук. 

7.        Взаємозв’язок теорії держави і права з історією, філософією та філософією 

права. 

8.        Поняття методу та методології ТДП. 

9.        Філософські, загальнонаукові та спеціально наукові методи пізнання ТДП. 

10.    Теологічна, патріархальна та договірна теорії виникнення держави. 

11.    Органічна та економічна теорії виникнення держави. 

12.    Теорія насильства та психологічна теорія виникнення держави. 

13.    Держава, як продукт суспільного розвитку: зародження державності у 

первісному суспільстві. 

14.    Ознаки держави, що відрізняють її від первіснообщинного ладу. 

15.    Загальні закономірності виникнення держави. 

16.    Поняття держави та її ознаки. 

17.    Соціальна влада та її ознаки. 

18.    Державна влада та її ознаки. 

19.    Суверенітет держави. 

20.    Суверенітет народу. 

21.    Сутність держави: класовий підхід. 

22.    Сутність держави: загально-соціальний підхід. 

23.    Типологія держави: формаційний підхід. 

24.    Типологія держави: цивілізаційний підхід. 

25.    Внутрішні функції держави. 

26.    Зовнішні функції держави. 

27.    Форми здійснення функцій держави. Правова форма. 

28.    Форми здійснення функцій держави. Організаційна форма. 

29.    Форма державного правління: поняття та структура. 

30.    Монархія, як форма державного правління. 

31.    Республіка, як форма державного правління. 

32.    Загальна характеристика форми державного устрою. 

33.    Унітарна держава та її ознаки. 

34.    Федерація та її ознаки. 

35.    Конфедерація та її ознаки. 

36.    Співдружність та імперія – форми державного устрою 

37.    Демократичний режим. 

38.    Антидемократичний режим та його різновиди. 

39.    Механізм держави: поняття та ознаки. 

40.    Структура механізму держави. 

41.    Принципи побудови та діяльності механізму держави. 

42.    Методи побудови та діяльності механізму держави. 



43.    Принцип поділу державної влади та його реалізація в Україні. 

44.    Інститут «стримування і противаг» - невід’ємна складова принципу поділу гілок 

влади. 

45.    Державний апарат як центральний елемент механізму держави. Поняття та 

ознаки. 

46.    Державні підприємства і установи. 

47.    Становлення концепції «громадянського суспільства». 

48.    Громадянське суспільство: поняття, ознаки та структура. 

49.    Співвідношення громадянського суспільства і держави. 

50.    Політична система громадянського суспільства. 

51.    Поняття демократичної держави та її ознаки. 

52.    Правова держава та її ознаки. 

53.    Принципи побудови правової держави. 

54.    Соціальна держава та її ознаки. 

55.    Характеристика основних сучасних концепцій (теорій) держави. 

 

Другий блок: «Теорія права» 

  

56.    Соціальна природа права та причини його виникнення. 

57.    Загальна характеристика теорій виникнення права. 

58.    Теологічна теорія права. 

59.    Теорія природного права. 

60.    Історична теорія права. 

61.    Психологічна теорія права. 

62.    Соціологічна теорія права. 

63.    Взаємозв’язок права і держави. 

64.    Поняття та ознаки права. 

65.    Сутність права: загально-соціальна та класова. 

66.    Цінність права: соціальна та інструментальна. 

67.    Функції права: загально-соціальні та спеціально-юридичні. 

68.    Принципи права: загально-соціальні. 

69.    Принципи права: загально-правові. 

70.    Галузеві, міжгалузеві та принципи інститутів. 

71.    Об’єктивне та суб’єктивне право. 

72.    Поняття та ознаки соціальних норм. 

73.    Класифікація соціальних норм. 

74.    Співвідношення соціальної норми із нормою права. 

75.    Право і мораль. 

76.    Право і звичай. 

77.    Право і релігія. 

78.    Поняття та ознаки норми права. 

79.    Класифікація норм права. 

80.    Спеціалізовані норми права. 

81.    Структура норми права. 

82.    Способи викладення правової норми. 

83.    Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акту. 

84.    Джерело та форма права: співвідношення понять. 

85.    Правовий звичай. 

86.    Загальна характеристика правового прецеденту. 

87.    Юридичний прецедент в Україні. 

88.    Нормативний договір – форма права. 

89.    Релігійний текст – форма права. 



90.    Юридична доктрина – форма права 

91.    Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки 

92.    Класифікація нормативно-правових актів 

93.    Поняття та ознаки закону. Юридична сила закону. 

94.    Підзаконний нормативно-правовий акт. 

95.    Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. 

96.    Форми систематизації нормативно-правових актів. 

97.    Система права: поняття, ознаки та структура. 

98.    Галузь права: поняття та ознаки. 

99.    Предмет та метод правового регулювання. 

100.Загальна характеристика галузей права. 

101.Інститут права: ознаки та види. Підгалузь права. 

102.Публічне і приватне право. 

103.Матеріальне і процесуальне право. 

104.Національне та міжнародне право. 

105.Співвідношення системи права і системи законодавства 

106.Поняття та ознаки реалізації норм права. 

107.Способи та форми реалізації норм права. 

108.Правозастосування: поняття та ознаки. 

109.Підстави та форми правозастосування. 

110.Вимоги та стадії застосування права. 

111.Акти застосування права. 

112.Прогалини в законодавстві. Аналогія закону і права. 

113.Юридичні колізії. 

114.Правові відносини: поняття та ознаки. 

115.Класифікація правових відносин. 

116.Фізичні особи – суб’єкти правових відносин. 

117.Юридичні особи – суб’єкти правових відносин. 

118.Об’єкти правовідносин. 

119.Суб’єктивне право і юридичний обов’язок. 

120.Законний інтерес. 

121.Юридичні факти. 

122.Тлумачення норм права: поняття та його відмінність від з’ясування та 

роз’яснення права. 

123.Суб’єкти тлумачення норм права. 

124.Акт офіційного тлумачення норми права: поняття, ознаки та види. 

125.Людина, особа, громадянин – співвідношення понять. 

126.Правовий статус людини та громадянина, його різновиди. 

127.Теорія поколінь прав людини. 

128.Поняття, ознаки та види основних прав і свобод людини і громадянина. 

129.Юридичні обов’язки людини та громадянина: поняття та види. 

130.Правова поведінка, її ознаки та види. Правомірна поведінка. 

131.Правопорушення – поняття, ознаки та види. 

132.Юридичний склад правопорушення. 

133.Юридична відповідальність: поняття та ознаки. 

134.Мета та функції юридичної відповідальності. 

135.Принципи юридичної відповідальності. 

136.Види юридичної відповідальності. 

137.Поняття законності та її виміри. 

138.Взаємозв’язок законності і демократії. 

139.Принципи законності. 

140.Гарантії законності. 



Зразок тестового питання: 

 
 

 

 

 

 

 

Екзаменатор                                                                                  А.П. Чернега  

 

 

 

Завідувач кафедри публічного  

та приватного права                                                                       Л.В. Орел                                      


