
Перелік питань до іспиту з дисципліни «Теорія держави та права» 

 

Теорія держави 

1. Дати визначення: адміністративно-територіальний поділ, зовнішні 

функції держави, об’єкт науки теорія держави і права 

2. Дати визначення: військово-диктаторський режим, внутрішні функції 

держави, громадянство 
3. Дати визначення: гімн, монархія, феодальна держава 

4. Дати визначення: держава, суспільство, політична система 

5. Дати визначення: завдання держави, республіка, феодальна держава 
6. Дати визначення: звичай, публічна влада, метод науки. 

7. Дати визначення: історичний тип держави, громадянське суспільство, 

форма державного правління 

8. Дати визначення: монархія, типологія держави, громадянське 
суспільство 

9. Дати визначення: наука, суверенітет, цивілізація 

10. Дати визначення: нація, функція науки,  демократія  
11. Дати визначення: політика, суспільні науки, апарат примусу 

12. Дати визначення: політичний інститут, влада, принципи державної 

діяльності 

13. Дати визначення: правознавство, герб, суспільство 
14. Дати визначення: принцип науки, народ, конфедерація 

15. Дати визначення: рід, предмет теорії держави і права, державна влада 

16. Дати визначення: соціалістична держава, унітарна держава, зміст 

функцій держави 
17. Дати визначення: соціальна держава, суспільно-економічна формація, 

федерація  

18. Дати визначення: суспільно-економічна формація, політична влада, 
форма держави 

19. Дати визначення: східна держава, тоталітаризм, політична партія. 

20. Дати визначення: теорія держави і права, апарат управління, 

соціальний інститут 
21. Дати визначення: теорія держави і права, механізм держави, 

конфедерація 

22. Дати визначення: територія, функція науки, суспільно-політичний рух 
23. Дати визначення: типологія держав, правова держава, авторитарний 

режим 

24. Дати визначення: унітарна держава, суверенітет, функція науки 

25. Дати визначення: фашистський режим, буржуазна держава, податки 
26. Дати визначення: федерація, правова держава, предмет теорії держави і 

права 

27. Дати визначення: форма державного режиму, рабовласницька держава, 
структура громадянського суспільства 



28. Дати визначення: форма державного устрою, форми здійснення 

функцій держави, державна влада 

29. Дати визначення: функції держави, форма державного правління, 

історичний тип держави 
30. Дати визначення: цивілізація, влада, завдання держави 

31. Класифікація органів державної влади. 

32. Класифікація функцій держави.  

33. Концепція поділу влади. 
34. Методологія теорії держави і права. Характеристика методів вивчення 

держави і права. 

35. Механізм держави: поняття та ознаки. 
36. Місце і роль держави в політичній системі суспільства.  

37. Основні внутрішні функції держави. 

38. Основні зовнішні функції держави. 

39. Основні принципи організації та діяльності державного апарату. 
40. Основні сучасні концепції держави: види та їх загальна 

характеристика. 

41. Основні теорії походження держави. 
42. Політичний режим: поняття та види. 

43. Поняття і структура державного апарату. 

44. Поняття і структура політичної влади суспільства. 

45. Поняття історичного типу держави. Наслідки зміни історичного типу 
держави. 

46. Поняття та ознаки держави. 

47. Поняття та ознаки політичної влади. 
48. Предмет теорії держави і права:поняття і загальна характеристика. 

Принципи права. 

49. Принципи функціонування та розвитку політичної системи 

суспільства. 
50. Причини та закономірності виникнення держави. 

51. Сутність та соціальне призначення держави. 

52. Теорія держави і права як суспільна наука та учбова дисципліна. 
53. Теорія правової держави. 

54. Форма держави: поняття та класифікація. 

55. Форма державного (територіального) устрою. 

56. Форма державного правління. 
57. Функції держави: поняття та ознаки. 

58. Функції науки теорії держави і права, її місце і роль в системі 

юридичних наук. 

59. Характеристика історичних типів держави з точки зору формаційного 
підходу. 

60. Цивілізаційний підхід: поняття, загальна характеристика.  

 
 

 



Теорія права 

 

1. Взаємозв’язок теорії держави і права з іншими науками. 

2. Види та стадії правотворчості. 
3. Державний апарат. 

4. Державний режим: поняття та види. 

5. Державний режим: поняття та види. 

6. Джерела права: види. 
7. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та по колу осіб. 

8. Зміст і співвідношення понять “влада”, “політична влада”, 

“державна влада”. 
9. Класифікація держав. 

10. Класифікація правових норм. 

11. Концепція поділу влади.  

12. Методологія та методи теорії держави та права. 
13. Методологія теорії держави та права. 

14. Місце  і роль теорії держави і права в  системі юридичних наук.  

15. Місце права в системі соціальних норм. 
16. Нормативно-правові акти: поняття, загальна характеристика, 

класифікація. 

17. Організація соціальної влади у додержавному суспільстві. 

18. Основні внутрішні функції держави. 
19. Основні сучасні концепції держави. 

20. Перспективи створення в Україні правової держави. 

21. Поняття і властивості функцій держави. 
22. Поняття і ознаки правової держави. 

23. Поняття і ознаки соціальної держави. 

24. Поняття народовладдя та форми його здійснення. 

25. Поняття норми права, її ознаки. 
26. Поняття реалізації права та її форми. 

27. Поняття та ознаки політичної влади.  

28. Поняття та ознаки права.   
29. Поняття, ознаки і види соціальних норм. 

30. Поняття, ознаки і сутність держави. 

31. Поняття, ознаки та принципи правотворчості. 

32. Походження держави.  
33. Правова держава і громадянське суспільство. 

34. Правова культура: поняття, особливості. 

35. Правові відносини: поняття, ознаки, класифікація. 

36. Правомірна поведінка: поняття, ознаки. 
37. Правопорушення: поняття, ознаки, види. 

38. Правосвідомість: поняття, структура та види. 

39. Предмет і метод правового регулювання як підстави поділу права на 
галузі і інститути. 

40. Система права: поняття та загальна характеристика. 



41. Систематизація нормативно-правових актів. 

42. Склад (елементи) правових відносин та їх зміст. 

43. Співвідношення держави та особистості. 

44. Співвідношення законності та правопорядку. 
45. Співвідношення системи права із системою законодавства. 

46. Способи викладення норм права в актах держави. 

47. Становлення та розвиток громадянського суспільства. 

48. Структура норм права. 
49. Сутність і зміст права. 

50. Сутність та соціальне призначення держави. 

51. Сучасні концепції праворозуміння.   
52. Тлумачення правових норм: поняття, ознаки, способи, види. 

53. Форма державного устрою. 

54. Форми і методи здійснення функцій держави. 

55. Форми і методи реалізації функцій держави. 
56. Форми реалізації функцій права. 

57. Функції науки  теорії держави  та права. 

58. Функції права: поняття, система.   
59. Функції теорії держави і права. 

60. Характеристика методів вивчення держави і права. 

61. Юридична техніка: поняття та загальна характеристика. 

62. Юридичні факти: поняття, загальна характеристика, класифікація. 
 


