
ПИТАННЯ НА ЕКЗАМЕН З ПРЕДМЕТУ  

«ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ» 

 

1. Праворозуміння: поняття та основні концепції. 

2. Правовий статус особи: поняття, структура та види. 

3. Права людини: поняття, особливості та класифікація.  

4. Покоління прав людини. 

5. Обмеження прав людини. 

6. Міжнародні і європейські стандарти прав людини. 

7. Поняття об’єктивного права. Об’єктивне та позитивне право. 

8. Функції об’єктивного права. 

9. Принципи права. 

10. Право і соціальне регулювання. 

11. Право і економіка. 

12. Поняття, ознаки та атрибути держави. 

13. Способи державотворення та типологія держав. 

14. Функції держави: поняття, види, форми здійснення. 

15. Елементи форми держави. 

16. Державна влада. Механізм та апарат держави. 

17. Становлення концепції правової держави. 

18. Громадянське суспільство як основа правової держави. 

19. Поняття та принципи правової держав. 

20. Ознаки правової держави. 

21. Правова держава та соціальна держава: співвідношення понять.  

22. Поняття, ознаки, суть та значення верховенства права. 

23. Складові верховенства права. 

24. Верховенство права і держава. 

25. Верховенство права і громадянське суспільство. 

26. Верховенство права і економіка. 

 



27. Правосвідомість: поняття, структура та функції. 

28. Рівні та види правосвідомості. Деформація правосвідомості. 

29. Правова культура: суть, поняття, структура; 

30. Правове виховання. 

31. Значення правової культури і правової свідомості для розбудови правової 

держави та реалізації принципу верховенства права. 

32. Система права та елементи її структури. Система законодавства. 

33. Галузь права: поняття та класифікація. 

34. Інститут права: поняття і класифікація. 

35. Матеріальне і процесуальне право. 

36. Співвідношення міжнародного і національного права. 

37. Правова система та система права: співвідношення понять, види правових 

систем. 

38. Поняття та ознаки норми права. 

39. Структура норми права. 

40. Класифікація норм права. 

41. Норма права та принцип права: співвідношення понять. 

42. Співвідношення норми права та статті. 

43. Форма права і джерело права: співвідношення понять.  

44. Класифікація джерел права. 

45. Правовий звичай: поняття, особливості, види. 

46. Правовий прецедент: поняття, особливості, види. 

47. Нормативно-правовий договір: поняття, особливості, види. 

48. Загальні принципи права: поняття, особливості, види. 

49. Правова доктрина: поняття, особливості, види. 

50. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. 

51. Закон: поняття, ознаки, види. 

52. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. 

53. Дія нормативно-правових актів. 

54. Набрання чинності нормативними актами. 

55. Нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації. 



56. Нормативно-правові акти, які не підлягають державній реєстрації. 

57. Втрата чинності нормативно-правовим актом. 

58. Правоутворення, правотворчість та законотворчість: співвідношення 

понять. 

59. Правотворчість: поняття, ознаки, функції. 

60. Види та принципи правотворчості. 

61. Стадії правотворчості та законотворчості. 

62. Систематизація нормативно-правових актів. 

63. Реалізація права: поняття, ознаки та форми. 

64. Застосування права: поняття, ознаки, функції. 

65. Стадії правозастосовної діяльності та основні вимоги до неї. 

66. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура. 

67. Прогалини в праві: поняття, причини виникнення, види та засоби 

запобігання та способи подолання. 

68. Аналогія у праві як спосіб подолання прогалин у праві: поняття та види. 

69. Правові колізії: поняття, види, правила подолання. 

70. Правові відносини: поняття, ознаки, види і склад. 

71. Підстави виникнення правовідносин. Юридичні факти. 

72. Суб’єкти правовідносин та правосуб’єктність. 

73. Об’єкти правовідносин. 

74. Юридичний зміст правовідносин. 

75. Правове регулювання: поняття та механізм. 

76. Методи, способи і типи правового регулювання. 

77. Правовий вплив. 

78. Правові стимули та обмеження. 

79. Правова політика. 

80. Правозначуща поведінка: поняття, ознаки та види. 

81. Правопорушення: поняття, ознаки, види. 

82. Склад правопорушення. 

83. Види та причини правопорушень. 

84. Зловживання правом. 



 

85. Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності. 

86. Види юридичної відповідальності. Позитивна і негативна юридична 

відповідальність. 

87. Мета і функції юридичної відповідальності. 

88. Принципи юридичної відповідальності. 

89. Обставини, що виключають юридичну відповідальність. 

90. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 

 




