
Перелік 

питань для   державного іспиту   з дисципліни «Теорія 

держави і права» 

1.  Поняття та риси юридичної науки. 

2.  Система юридичних наук. 

3.  Функції юридичної науки. 

4.  Поняття теорії держави і права як юридичної науки, її      

предмет. 

5.  Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. 

6.  Методологія теорії держави і права. 

7.  Структура теорії держави і права. 

8.  Первісне суспільство, його економічна основа. 

9.  Причини та загальні закономірності виникнення держави. 

10.Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування 

первісно-общинного ладу. 

11.Основні теорії виникнення держави. 

12.Поняття влади. Співвідношення державної влади і держави. 

13.Визначення поняття держави, її основні ознаки. 

14.Державна влада як організація політичної влади. 

15.Сутність та внутрішній зміст діяльності держави. 

16.Типологія держав. Формаційний і цивілізаційний підходи до 

типології держав. 

17.Поняття та елементи форми держави. 

18.Форма державного управління. 

19.Поняття державного устрою та його різновиди. 

20.Поняття та особливості конфедерації. 

21.Політичний режим та його різновиди. 

22.Проблеми формування політико-правого режиму в Україні. 

23.Поняття функцій держави та їх класифікація. 

24.Види внутрішніх функцій держави. 

25.Види зовнішніх функцій держави. 

26.Правові форми та методи здійснення функцій держави. 



27.Поняття механізму держави, його ознаки та структура. 

28.Поділ влади – фундаментальний конституційний принцип 

організації та діяльності державного апарату. 

29.Поняття орану держави його ознаки та види. 

30.Державні органи влади в Україні. 

31.Державна служба, її значення для функціонування 

державного апарату. Види державної служби. 

32.Поняття політики. Різноманітність вчень щодо поняття та 

змісту політики. 

33.Поняття та риси політичної влади. Співвідношення 

політичної і державної влади. 

34.Політична система суспільства, її структура та елементи. 

35.Держава як організація політичної влади. 

36.Суб’єкти політичної влади. 

37.Основні напрями і тенденції розвитку політичної системи 

сучасної України. 

38.Поняття та ознаки громадського суспільства 

39.Виникнення, розвиток і формування ідеї правової держави. 

40.Поняття та ознаки правової держави. 

41.Шляхи розбудови правової держави в Україні. 

42.Правовий статус особи як категорія, її головні риси та види. 

43.Основні права людини, їх класифікація. 

44.Основні права дитини.  

45.Міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення і 

захисту основних прав людини. 

46.Основні тенденції розвитку прав людини. 

47.Поняття правосвідомості та її складові 

48.Поняття та характеристика правового виховання 

49.Основні концепції держави 

50.Основні концепції права 



51.Романо-германський тип правової системи 

52.Англо-американський тип правової системи 

53.Змішаний тип правової системи 

54.Соціалістичний ти правової системи 

55.Сутність і зміст права 

56.Форми права та їх класифікація 

57.Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного права 

58.Структура права 

59.Функції права 

60.Принципи права 

61.Поняття та ознаки норм права 

62.Види норм права 

63.Структура норми права 

64.Місце норм права в системі соціальних норм 

65.Система права 

66.Система законодавства 

67.Систематизація законодавства 

68.Правова культура 

69.Правовий нігілізм і форми його прояву 

70.Правотворчічть 

71.Чинність НПА 

72.Юридична техніка 

73.Правові відносини 

74.Юридичні факти 

75.Реалізація норм права 

76.Тлумачення правових норм 

77.Прогалини в праві та засоби їх усунення 

78.Правомірна поведінка 



79.Юридична відповідальність 

80.Принципи законності 

81.Поняття та ознаки правопорядку 

82.Поняття і види дисципліни 

83.Правове регулювання та його механізм 

84.Основні права націй(людства) 

85.Основні ознаки правової держави 

86.Поняття та елементи політичної системи суспільства 

87.Співвідношення політичної та державної влади 

88.Місце і роль держави в політичній системі суспільства 

89.Соціальне призначення права 

90.Визначення права в сучасній вітчизняній теорії 

 

 


