Перелік питань до Держ. Екзамену з дисципліни «Теорія держави та права»:
1. Визначте та охарактеризуйте предмет, методи та функції теорії держави та
права.
2. Охарактеризуйте поняття “держава“, та її характерні ознаки та ознаки, які
відрізняють державу від самоуправління в первісному суспільстві.
3. Проаналізуйте поняття “юридична відповідальність“.
4. Охарактеризуйте поняття “функції держави“ та надайте їм класифікацію.
Визначте форми та методи здійснення функцій держави.
5. Охарактеризуйте поняття “громадянське суспільство“, його ознаки, структуру.
Охарактеризуйте особливості становлення.
6. Проаналізуйте поняття “форма держави“, визначте і охарактеризуйте структуру
форми держави. Охарактеризуйте особливості елементів форми Української
держави.
7. Проаналізуйте поняття “форма правління“, визначте і охарактеризуйте її види.
8. Проаналізуйте поняття “форма державного устрою“ та охарактеризуйте її види,
їх характерні ознаки.
9.Проаналізуйте поняття “державно-правовий режим“, охарактеризуйте його види.
10.Проаналізуйте поняття “механізм держави“ та охарактеризуйте механізм
держави як систему державних організацій.
11. Проведіть аналіз поняття “державний апарат“, визначте його структуру.
Визначте вимоги до державного апарату в умовах демократично-правової держави.
12. Проаналізуйте поняття “право“, визначте історичні типи права та надайте
аналіз принципам права.
13.Проаналізуйте поняття “правова держава“, охарактеризуйте її основні ознаки та
історичні джерела виникнення.
14.Проаналізуйте поняття “право“, його основні ознаки. Юридичне (позитивне
)право.
15.Охарактеризуйте основні види соціальних норм. Визначте співвідношення між
нормами права та іншими соціальними нормами. Охарактеризуйте поняття моралі.
16.Проаналізуйте поняття “функції права“, охарактеризуйте загальносоціальні та
спеціальні юридичні функції права, їх види.
17.Проаналізуйте поняття “норма права“, її загальні ознаки. Визначте елементи
норми права та їх види.
18.Визначте співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
Охарактеризуйте основні способи викладення норми права в статтях нормативно –
правового акта.
19.Проаналізуйте поняття “правотворення“, охарактеризуйте суб”єкти, принципи і
стадії правотворчості.
20.Охарактеризуйте поняття “форми ( джерела ) права“, їх види і особливості.
21.Охарактеризуйте нормативно – правовий акт, як особливу та основну форму
(джерело) права, проаналізуйте поняття “законодавчий нормативний акт“,
“підзаконний нормативно – правовий акт”, їх види.
22.Проаналізуйте поняття “система права“, охарактеризуйте основні принципи
побудови та функціонування системи права.
23.Проаналізуйте поняття “система законодавства“, його зміст і співвідношення із
системою права.

24.Проведіть аналіз поняття “систематизація нормативно – правових актів“,
визначте і охарактеризуйте її види.
25.Охарактеризуйте предмет і метод правового регулювання, як підстави розподілу
права на галузі та підгалузі.
26.Проаналізуйте поняття “галузь права“, визначте підстави об’єднання норм і
джерел права за галузями та поділ галузей права на підгалузі та інститути.
27.Проведіть аналіз поняття “реалізація норм права“, охарактеризуйте її форми і
методи. Охарактеризуйте використання, виконання та додержання як форми
реалізації норм права.
28.Проведіть аналіз поняття “застосування норм права“, охарактеризуйте суб”єкти
і стадії застосування норм права.
29.Проведіть аналіз поняття “прогалини в законодавстві”, визначте шляхи їх
усунення, охарактеризуйте поняття , “аналогія права“ та “аналогія закону“.
30.Проаналізуйте поняття “тлумачення норм права“, охарактеризуйте види
тлумачення норм права. Дайте характеристику основних способів тлумачення норм
права.
31.Охарактеризуйте поняття правових відносин, їх основні риси, склад і зміст
правовідносин, їх види.
32.Проаналізуйте поняття та об’єкти
«суб’єкт правовідносин», їх види,
охарактеризуйте правосуб’єктність та її склад.
33.Проаналізуйте поняття “юридичні факти”, їх види.
34.Проведіть аналіз поняття “правосвідомість“, «правова культура» та «правова
свідомість» визначте їх характерні ознаки та види.
35.Дайте детальну характеристику поняттям “законність“ і “правопорядок“,
основні засади та гарантії.

