
 

ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЇ 

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. Методологія і методи в пізнанні держави і права. 

4. Теорії походження держави і права, їх зміст та значення.  

5. Поняття держави та різні її аспекти. 

6. Типологія держави. 

7. Державний суверенітет. Суверенні права. 

8. Функції сучасної держави: загальний огляд. 

9. Поняття і структура форми держави. 

10. Форма правління держави, її різновиди. 

11. Форма державного устрою, її різновиди. 

12. Державний режим: поняття та різновиди. 

13. Механізм держави і його структура. Державний апарат та його ознаки. 

14. Орган державної влади. Класифікація органів державної влади.  

15. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа. 

16. Загальна характеристика законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. 

17. Термін «право» в юридичній науці. 

18. Поняття та ознаки права. 

19. Функції права. 

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

права. 

21. Право і мораль. 

22. Право і релігійні норми. 

23. Право і корпоративні норми. 

24. Поняття джерела права. Види джерел права. 

25. Нормативно-правовий акт як джерело права. 

26. Нормативно-правовий договір як джерело права. 

27. Правовий звичай як джерело права. 

28. Судовий прецедент і судова практика як джерела права. 

29. Правова доктрина як джерело права. 

30. Поняття, риси і класифікація принципів права. 

31. Основоположні принципи права. 

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

33. Способи та типи правового регулювання. 

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

35. Правосвідомість і право. 

36. Поняття та види деформації правосвідомості. 

37. Правова культура суспільства та особистості. 

38. Поняття та ознаки норми права. 

39. Структура норми права. 

40. Поняття та структура системи права. 

41. Структура системи законодавства. 

42. Нормотворчість: поняття і види. 

43. Стадії створення нормативно-правових актів. 

44. Нормотворча техніка: поняття, елементи. Юридична термінологія.  

45. Поняття та ознаки закону. 

46. Види законів. Кодекс як особливий різновид закону. 

47. Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація.  

48. Дія нормативно-правових актів у часі. 

49. Дія нормативно-правових актів у просторі. 

50. Дія нормативно-правових актів за колом осіб.  

51. Поняття систематизації законодавства. 



  

52. Облік як форма систематизації нормативно-правових актів. 

53. Інкорпорація як форма систематизації нормативно-правових актів. 

54. Консолідація як форма систематизації нормативно-правових актів. 

55. Кодифікація як особлива форма систематизації нормативно-правових актів. 

56. Поняття і риси правових відносин. Види правових відносин.  

57. Суб’єкти правових відносин, їх види. 

58. Правосуб’єктність. 

59. Поняття і види об’єктів правових відносин. 

60. Поняття і види правової поведінки. Правомірна поведінка. 

61. Правопорушення: поняття і ознаки. 

62. Склад і види правопорушень. 

63. Об’єктивно неправомірна поведінка. 

64. Зловживання правом. 

65. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності. 

66. Поняття та форми реалізації норм права. 

67. Стадії застосування норм права. 

68. Акти правозастосування, їх види. 

69. Колізії в законодавстві, їх види та засоби їх подолання та усунення. 

70. Прогалини в законодавстві і засоби їх подолання та усунення.  

71. Способи тлумачення норм права. 

72. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права. 

73. Інтерпретаційні акти, їх види. 

74. Генеза прав людини. 

75. Національні та міжнародні гарантії прав людини. 

76. Обов’язки держави у сфері прав людини. 

77. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 

78. Структура громадянського суспільства. 

79. Політична система суспільства. Держава і політичні партії в політичній системі 

суспільства. 

80. Демократична держава, її принципи. 

81. Форми та інститути демократії. 

82. Демократія і самоврядування. 

83. Поняття і ознаки правової держави. 

84. Верховенство права і законність. 

85. Поняття правопорядку. 

86. Поняття і ознаки соціальної держави. 

87. Поняття та структура правової системи. 

88. Класифікація правових систем сучасності. Правова система України. 

89. Загальна характеристика романо-германської і англо-американської правових систем. 

90. Загальна характеристика релігійних і традиційних правових систем. 

 

 

      

 

 

 

 


