
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

для студентів IV курсу юридичного факультету 

галузі знань: 0304 «Право» напряму підготовки: 6.030401 «Правознавство» 

1. Предмет метод та функції загальної теорії держави і права. 
2. Специфічні права національних меншин. 
3. Правомірна поведінка: поняття та види. 
4. Місце теорії держави і права в системі суспільних наук. 
5. Основні права людства. 
6. Реалізація правових норм: поняття та форми (додержання, виконання, 

використання). 
7. Загальні поняття і ознаки держави. 

8. Суб'єктивне юридичне право особи. 
9. Загальна характеристика застосування правових норм. 
10. Ознаки, що відрізняють державну владу від влади первісного однорідного 

суспільства. 
11. Правовий (юридичний) статус особи. 
12. Тлумачення-з'ясування: поняття та види.  
13. Об'єктивне юридичне право та його ознаки. 
14. Тлумачення-роз'яснення: поняття та види. 
15. Теорії походження держави. 
16. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки у первісному 
соціально-неоднорідному суспільстві. 
17. Інтерпретаційно-правові акти: поняття та види. 

18. Причини виникнення держави. 
19. Правосвідомість: поняття та види. 
20. Юридичні властивості інтерпритаційно-правових актів. 
21. Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій в соціально- 

неоднорідному суспільстві. 
22. Правова культура і правове виховання. 
23. Правові відносини: поняття та види. 
24. Типологія держав. Основні причини зміни типів держав. 
25. Співвідношення економіки та права, політики і права. 
26. Поняття та види суб'єктів правовідносин. 
27.  Ознаки відносної самостійності держави. 
28. Взаємозв'язок держави і права. 

29. Поняття та види об'єктів правовідносин. 
30. Внутрішні функції держави. 
31. Співвідношення норм права і соціальних норм.  
32. Основні риси правозастосувальної діяльності. 
33.  Зовнішні функції держави. 
34. Поняття та види соціальних норм. 
35. Юридичні властивості та види правозастосувальних актів. 
36. Поняття держави соціально-демократичної орієнтації. 
37. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства. 
38. Вимоги правильного застосування правових норм.  
39. Загальні поняття і елементи форми держави. 
40. Принцип поділу влади: поняття та суть. 



41. Основні стадії застосування правових норм. 
42. Види державного правління. 
43. Взаємозв'язок норм права та моральних норм. 
44. Застосування правових норм за аналогією в разі прогалин в законодавстві.  
45. Основні види державного устрою. 
46. Функції права. Загально-соціальні функції права. 
47. Юридичні факти: поняття та види. 
48. Унітарна (проста) держава: поняття та ознаки. 
49. Типологія права. Історичні типи права. 
50. Правоздатність та дієздатність громадян. 
51. Складні держави (федерація, конфедерація): поняття та ознаки. 

52. Принципи права. Загальнолюдські принципи юридичного права. 
53. Правопорушення: поняття та склад (елементи). 
54. Державний режим: поняття та види. 
55. Поняття форми (джерела) права. 
56. Види (форми) вини правопорушень(умисел, необережність). 
57. Державне правління, держаний режим, державний устрій України. 
58. Правотворчість поняття та принципи. 
59. Види правопорушень: злочини і проступки. 
60. Загально-правова характеристика механізму та апарату держави. 
61. Нормативно-правовий акт - основна форма права соціально-демократичної 

орієнтації. 
62. Причини правопорушень та їх види.  

63. Органи держави: поняття та види. 
64. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації. 
65. Юридична відповідальність. Види заходів державного примусу. 
66. Державні органи України.  
67. Закони: поняття та види. 
68. Функції та принципи юридичної відповідальності. 
69. Поняття та елементи політичної системи суспільства. 
70. Поняття та основні види підзаконних нормативно-правових актів. 
71. Види та стадії юридичної відповідальності. 
72. Держава-центр, ядро політичної системи суспільства. 
73. Громадські об'єднання: поняття та види. 
74. Юридичні властивості нормативно-правових актів. Дія актів у часі, просторі і 

по колу осіб. 
75. Види та стадії юридичної відповідальності. 
76. Поняття політичної партії. Політичні партії України. 
77. Правова система і система права. 
78. Правове регулювання: поняття та види. 

79. Форми взаємодії органів держави з громадськими об'єднаннями та 

трудовими колективами. 

80. Система законодавства. 

81. Правова держава: поняття та види. 

82. Систематизація законодавства: поняття та способи. 
83. Механізм правового регулювання: поняття та види. 
84. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 
85. Елементи правової норми. 



86. Поняття та види техніки правового регулювання. 
87. Поняття та види основних прав і обов'язків людини. 
88. Види правових норм. 
89. Ефективність правового регулювання. 
90. Міжнародно-правові акти, в яких зафіксовані основні права людини. 
91. Поняття та основні принципи законності. 
92. Поняття і склад юридичної науки. 
93. Поняття права нації (народу), їх види. 
94. Поняття законності і правопорядку. 
95. Гарантії законності. 
96. Функції права. 

97. Чинність нормативно-правових актів. 
98. Види юридичних актів в Україні, які можуть набувати нормативно-правового 

значення. 
99. Спеціально-соціальні функції права. 
100. Загальна характеристика тлумачення правових норм. 
101. Сфери та межі правового регулювання. 
102. Співвідношення суб'єктивного та об'єктивного юридичного права. 
103. Взаємозв'язок правосвідомості і права. 
104. Місце норм права в системі соціальних норм. 
105. Законність правопорядок і державна дисципліна. 
106. Основні принципи правової держави. 
107. Зовнішні форми об'єктивного юридичного права. 

108. Методологія загальної теорії держави і права. 
109. Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права. 
110. Законодавчий процес та процедура, основні їх стадії та етапи. 

111. Громадянське суспільство - основа створення і функціонування правової 

держави. 


