
 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

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 виникнення 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. Цінність права. 

30. Поняття, загальні риси і види соціальних норм. Співвідношення технічних норм і норм 

права. 

31. Право і мораль. 

32. Право і релігійні норми. 

33. Право і корпоративні норми. 

34. Поняття джерела права. Види джерел права. 

35. Нормативно-правовий акт і нормативно-правовий договір як джерела права. 

36. Правовий звичай як джерело права. 

37. Судовий прецедент і судова практика як джерела права. 

38. Правова доктрина як джерело права. 

39. Поняття, риси і класифікація принципів права. 

40. Основоположні принципи права. 

41. Загальні принципи права. Міжгалузеві та галузеві принципи права. 

42. Значення принципів права для правового регулювання. 

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

44. Способи та типи правового регулювання. 

45. Методи правового регулювання. Правовий режим. 

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

47. Правосвідомість і право. 

48. Поняття та види деформації правосвідомості. 

49. Правова культура суспільства. 

50. Правова культура особистості. 

 


