Перелік питань для підготовки до складання кандидатського іспиту
зі спеціальності 12.00.01. — теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень.
1. Головні підходи до праворозуміння.
2. Поняття та види правової поведінки.
3. Правові форми реалізації функцій держави: поняття, ознаки та види.
4. Демократичні ідеали Я. Козельського, Г. Сковороди, Т. Шевченка.
5. Революція ХVІІ ст. і зміни в державному ладі Англії.
6. Форми джерела права: поняття та види.
7. Механізм правового регулювання: поняття, стадії, елементи.
8. Способи подолання та усунення прогалин і колізій в праві.
9. Вчення про державу і право Платона.
10. Французька революція (1779-1794 р.р.) і становлення конституційного ладу.
11. Загальна теорія держави і права та її співвідношення з іншими соціальними
науками.
12. Право і мораль, їх взаємодія.
13. Типологія держави.
14. Теорія народного суверенітету Ж.Ж. Русо.
15. Веймарська республіка (1919-1933р.р.).
16. Правопорядок: поняття, ознаки та співвідношення з законністю і
громадянським порядком.
17. Тлумачення норм права: поняття, способи та види.
18. Форми держави: поняття та структура. Фактори, що обумовлюють їх
різноманіття.
19. Державно-правові погляди діячів Центральної Ради: М. Грушевського, В.
Вінніченко, М. Туган-Барановського.
20. Японська держава після Другої світової війни.
21. Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука, її предмет та її
місце в системі юридичних наук.
22. Поняття та структура правової культури.
23. Акти правозастосування, їх види.
24. Проблеми держави і права в творчості М. Драгоманова, І. Франка.
25. Буржуазна революція в Північній Америці. Утворення США.
26. Правопорушення: поняття та види.
27. Спеціалізовані норми права, їх природа, особливості та значення в правовому
регулюванні.
28. Держава і громадянське суспільство, особливості їх співвідношення та
взаємодії. Місце держави в політичній системі суспільства.
29. Вчення про державу і право Ф. Аквінського.

30. Утворення Української Радянської Республіки. Становлення радянського права
(кінець1917 р. — 1920 р.).
31. Поняття та види основних прав і свобод людини і громадянина. Їх історичний
розвиток.
32. Правосвідомість: поняття, структура та функції.
33. Державний апарат: поняття і ознаки. Державна служба і її види. Державний
службовець, посадова особа.
34. Політичні і правові погляди Дж. Локка.
35. Формування української національної держави в роки визвольної війни (16481654р.р.).
36. Право: поняття та соціальна цінність. Співвідношення права і закону.
37. Суб’єктивні права, правомочності та юридичні обов’язки учасників правових
відносин.
38. Застосування норм права: поняття, стадії та значення в системі правового
регулювання.
39. Вчення про право і державу Ф. Гегеля.
40. Проголошення, створення та розбудова Української незалежної держави (19901996 р.р.).
41. Система права: поняття та структура.
42. Поняття правових відносин, їх склад та зміст.
43. Розподіл властей — фундаментальний принцип організації і функціонування
державного апарату. Втілення системи “стримувань і противаг” в Конституції
України.
44. Вчення про державу і право Аристотеля.
45. Держава і право України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.).
46. Система законодавства: поняття, структура та співвідношення з системою
права.
47. Демократія як внутрішня форма держави: поняття, принципи, форми та
інститути.
48. Гарантії законності і правопорядку.
49. Вчення про право і державу І.Канта.
50. Право античних держав.
51. Принципи у праві: поняття, риси та класифікація.
52. Закон як акт вищої юридичної сили, його ознаки та види. Кодекс як особливий
вид закону.
53. Поняття правового регулювання суспільних відносин. Способи і режими
правового регулювання.
54. Вчення про державу і право Ш.Монтеск’є.
55. Утворення давньоруської держави — Київської Русі. Її державний лад і право.
56. Юридична відповідальність: поняття, функції та підстави юридичної
відповідальності.
57. Співвідношення між нормами міжнародного і національного права.

58. Правозакріплення: поняття, функції, принципи.
59. Державно-правові вчення періоду створення Російської централізованої
держави та зміцнення абсолютизму (ХV — ХVІІ ст.ст.).
60. Утворення Китайської Народної Республіки.
61. Функції права: поняття та види.
Поняття та ознаки правової держави. Шляхи формування правової держави в
Україні.
62. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації.
63. Марксистсько-ленінська концепція держави і права.
64. Федеративна Республіка Німеччини після ІІ світової війни. Об’єднання
Німеччини.
65. Методологія теорії держави і права.
66. Норми права: поняття та структура.
67.Соціальна держава: поняття, етапи формування концепції, ознаки.
68. Політичні та правові погляди Н. Маккіавелі.
69.Утворення Української Народної Республіки. Державний лад і право УНР
(листопад 1917 — квітень 1918 р.р.).
70.Поняття та ознаки держави. Різноаспектність поняття держави.
71.Дія нормативно-правових актів за часом, в просторі та за колом осіб. Поняття
зворотної сили закону та її відображення в Конституції України 1996 р.
72. Поняття законності. Законність і верховенство права.
73. Проекти Конституції декабристів в Росії.
74. Держава і право України в період перебудови (1986-1991 р.р.).

