
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З                      

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ               

“Теорія держави і права”  
 

1. Поняття юридичної науки та її місце в системі суспільних наук. 

2. Функції юридичної науки. 

3. Поняття загальної теорії держави  і права та її місце в системі юридичних наук. 

4. Предмет і метод загальної теорії держави і  права. 

5. Наукові методи пізнання держави і права. 

6. Функції  теорії держави і права. 

7. Структура теорії держави і права. 

8. Плюралізм теорій походження держави і  права. 

9. Публічна влада за первіснообщинного ладу та її ознаки. 

10. Причини виникнення держави. 

11. Теологічна теорія походження держави. 

12. Патріархальна теорія походження держави. 

13. Договірна теорія походження держави. 

14. Теорія насильства в питанні про походження держави. 

15.  Соціально-економічна теорія походження держави. 

16. Психологічна теорія походження держави. 

17. Ознаки держави, що відрізняють її від організації влади первіснообщинного ладу. 

18. Поняття та види суспільної влади. 

19. Поняття та ознаки політичної влади. 

20. Співвідношення державної і політичної влади. 

21. Політична система суспільства: поняття та структура. 

22. Поняття та ознаки держави. 

23. Основні ознаки держави, які відрізняють її від інших організацій політичної системи 

суспільства. 

24. Класове та загальнолюдське в сутності держави. Поняття держави. 

25. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 

26. Історичні типи держави. 

27. Поняття та  класифікація функцій держави. 

28. Характеристика основних внутрішніх функцій сучасної Української держави. 

29. Характеристика основних зовнішніх функцій сучасної Української держави. 

30. Форма держави: поняття і структура. 

31. Теорія поділу влади, її сутність та призначення. 

32. Форма державного правління: її поняття та види. 

33. Форма державного устрою: поняття та види. 

34. Державно-політичний  режим: поняття та види. 

35. Демократія як внутрішня форма держави: поняття, основні риси та передумови. 

36. Механізм держави: поняття і структура, співвідношення з поняття державного апарату. 

37. Поняття та ознаки органу держави. 

38. Державна служба: поняття та принципи. 

39. Поняття правової держави та  її основні ознаки. 

40. Україна на шляху формування правової держави. 

41. Поняття та основні риси громадянського суспільства. 

42. Співвідношення держави та громадянського суспільства. 

43. Формування громадянського суспільства як необхідної передумови демократичної, правової, 

соціальної держави. 

44. Право та його багатогранна сутність. 

45. Об`єктивне право: поняття та зміст. 

46. Суб`єктивне право: поняття та зміст. 

47. Принципи права: поняття та види. 

48. Спеціально-юридичні принципи права: поняття та види. 

49. Функції права: поняття та види. 

50. Спеціально-юридичні функції права. 

51. Право як форма свободи. 



52. Правовий звичай як одна із форм права. 

53. Правовий договір як одна із форм права. 

54. Нормативно-правовий акт – як одна із форм права. 

55. Нормативно-правовий договір як одна із  форм права. 

56. Правова доктрина як одна із  форм права. 

57. Види нормативно-правових актів. 

58. Поняття та види законів. 

59. Закон, його верховенство в системі  нормативно-правових актів України. 

60. Підзаконні акти: їх ознаки і види. 

61. Дія нормативно-правових актів в часі. 

62. Дія нормативно-правових актів за колом осіб. 

63. Дія нормативно-правових актів в просторі. 

64. Форми права: поняття та види. 

65. Поняття правотворчих факторів як джерел права. 

66. Право як складний соціальний феномен та основні підходи до право розуміння. 

67. Зміст позитивістсько-нормативістської концепції права. 

68. Сутність природньо-правової концепції права. 

69. Особливість соціологічної концепції права. 

70. Концепції права: поняття та види. 

71. Правова система: поняття і структура. 

72. Поняття  правової сім`ї та її види. 

73. Загальна порівняльна характеристика  різних правових  сімей світу. 

74. Романо-германський тип правової системи. 

75. Англо-американська правова сім`я: загальна характеристика. 

76. Мусульманська правова система та її особливості. 

77. Співвідношення держави і права. 

78. Забезпечення прав та свобод людини як найважливіша мета діяльності держави. 

79. Правосвідомість: поняття  та  структура. 

80. Правова  культура: її  поняття  та структура. 

81. Поняття правового виховання. 

82. Поняття, джерела та форми вираження правового нігілізму. 

83. Правовий нігілізм, його причини. Значення його переборення для формування громадянського 

суспільства та правової держави. 

84. Поняття нормотворчої діяльності. 

85. Види нормотворчої діяльності. 

86. Поняття системи права. 

87. Співвідношення системи права і правової системи. 

88. Систематизація нормативно-правових актів: поняття і види. 

89. Поняття публічного і приватного права. 

90. Матеріальне і процесуальне право. 

91. Поняття та види галузі права. 

92. Інститут права: поняття та види. 

93. Соціальні і технічні норми, їх особливості і взаємозв`язок. 

94. Норми права в системі соціальних норм. 

95. Співвідношення норм права і норм моралі. 

96. Взаємодія норм права і норм моралі. 

97. Поняття та види норм права. 

98. Структура норм права. 

99. Гіпотеза, диспозиція та санкція як складові структури норми права. 

100.  Класифікація норм права за певними критеріями. 

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

102.  Правовідносини: поняття, ознаки і види. 

103.  Склад правовідносин. 

104.  Поняття і види суб`єктів правовідносин. 

105.  Правоздатність і дієздатність суб`єктів правовідносин. 

106.  Суб`єктивні права і обов`язки як юридичний зміст правовідносин. 

107.  Об`єкти правовідносин: поняття і види. 



108.  Поняття і класифікація юридичних фактів. 

109.  Реалізація норм права: поняття і види. 

110.  Правозастосування як особлива форма реалізації норм права. 

111.  Стадії процесу застосування норм права. 

112.  Індивідуально-правові акти як акти застосування норм права: поняття, ознаки та види. 

113.  Поняття аналогії закону. 

114.  Поняття аналогії права. 

115.  Прогалини в праві: поняття і способи їх усунення та подолання. 

116.  Юридичні колізії і способи їх вирішення. 

117. Тлумачення норм права: поняття і  види за суб`єктами 

118.  Акти тлумачення  права: поняття, види та особливості. 

119.  Офіційне і неофіційне тлумачення права. 

120.  Юридична практика: поняття, структура. 

121.  Механізм правового регулювання: поняття та структура. 

122.  Правомірна поведінка: та правова активність особи. 

123.  Склад і види правомірної поведінки. 

124.  Поняття, ознаки і види правопорушень. 

125.  Злочин і провина. 

126.  Юридичний склад правопорушення. 

127.  Зміст суб`єктивної сторони правопорушення. Поняття вини. 

128.  Зміст об`єктивної сторони правопорушення. 

129.  Поняття, ознаки і види юридичної відповідальності. 

130.  Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність. 

131.  Зловживання правом. 

132.  Поняття і принципи законності. 

133.  Гарантії законності: поняття і види. 

134.  Поняття правопорядку. 

135.  Співвідношення законності, правопорядку і демократії. 

136.  Поняття і види дисципліни.  

137.  Співвідношення дисципліни із законністю, правопорядком і суспільним порядком. 

 


