
Перелік питань на модульний контроль 

з навчальної дисципліни “Теорія та філософія права” 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Категорія праворозуміння.  

2. Класифікація право розумінь та особливості їх різновидів. 

3. Плюралістичність праворозуміння та її чинники. 

4. Основоположні (буттєві) права людини: поняття, ознаки.  

5. Класифікація основоположних прав людини.  

6. Міжнародні стандарти та гарантії основоположних прав людини.  

7. Межі здійснення основоположних прав людини.  

8. Основоположні (буттєві) обов’язки людини: поняття, види.  

9. Сучасні тенденції розвитку основоположних прав та обов’язків людини. 

10. Держава: загальне поняття, ознаки, сутність.  

11. Основні теорії про причини виникнення держав на різних етапах історії людства.  

12. Класифікації держав та особливості їх різновидів. 

13. Історична типологія держав. 

14. Загальні функції держав: поняття, види.  

15. Правові форми здійснення функцій держави.  

16. Взаємодія держави з іншими суб’єктами політичної системи суспільства. 

17. Громадянське суспільство: поняття, ознаки.  

18. Демократична держава: поняття, ознаки.  

19. Правова держава: поняття, ознаки.  

20. Соціальна держава: поняття, ознаки, принципи.  

21. Поняття та елементи форми держави.  

22. Форма державного правління.  

23. Республіка: загальне поняття, особливості різновидів.  

24. Монархія: загальне поняття, особливості різновидів. 

25. Унітарна держава як різновид державного устрою.  

26. Федеративна держава як різновид державного устрою.  

27. Демократичний державний режим. 

28. Недемократичний (авторитарні, тоталітарні) державний режим. 

29. Механізм та апарат держави: поняття, ознаки, склад.  

30. Принципи організації та діяльності апарату сучасної держави.  

31. Органи держави: поняття, ознаки, класифікація.  

32. Державні службовці: поняття, види.  

 



Критерії оцінювання: 

 

50 балів – виставляється студентові, котрий дав повні та точні відповіді на 3 теоретичні 

питання, які грунтуються на знанні джерел основної та додаткової літератури, при цьому 

продемонстрував вміння аналізу та узагальнення цих джерел. 

45 – виставляється студентові, котрий дав повні та точні відповіді на 3 теоретичні питання, 

використовуючи при цьому джерела основної та додаткової літератури, однак відповідям на 

теоретичні питання не вистачає достатньої глибини та аргументації.  

40 балів – виставляється студентові, котрий дав в основному правильні відповіді на 3 

теоретичні питання, однак допускаються несуттєві неточності. При цьому відповіді 

грунтуються лише на джерелах основної літератури. 

31 бал – виставляється студентові, який дав в основному правильні відповіді на 2 теоретичні 

питання або неповні та неточні відповіді на 3 теоретичні питання, при цьому допустив деякі 

помилки, а відповіді базуються лише на одному із джерел основної літератури. 

26 балів – виставляється студентові, який дав невичерпні відповіді на 2 теоретичні питання, 

допустив неправильні відповіді та суттєві помилкові, висловлюючи логічно не пов’язані між 

собою судження, однак в цілому достатньо володіє навчальним матеріалом.  

0 балів – виставляється студентові, який не дав вичерпну відповідь на жодне теоретичне 

питання, не володіє в повному обсязі навчальним матеріалом, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань, допускаючи при цьому грубі помилки.  
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http://www.osce.org/uk/ukraine/283756?download=true  

2. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчальнометодичний посібник (за кредитно-

модульною системою). – К.: Атіка, 2013. 

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – Вид. 10-е, 

доповнене. – Львів: Край, 2008. 

4. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 

5. Теорія держави і права : підручник / за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2015. 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/TEorijaDerjav_2009.pdf  

 

Джерела додаткової літератури: 
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Волянський // Університетські наукові записки. - 2006. - № 1. - С. 32-36. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_1_7  

5. Гапоненко Л. В. Місце політичних партій в політичній системі України [Електронний 

ресурс] / Л. В. Гапоненко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. 
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