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Кроссворд по предмету "предмету Теория страни и права (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
5. Метод активного впливу на волю та свiдомiсть осiб iдейно-моральними засобами з метою формування в них поглядiв та уявлень, заснованих на розумiннi сутностi, мети та функцiй державної влади
10. Основний закон України
13. Союз сувереннiх держав, який створюється для досягнень певної незалежностi
16. Дiяльнiсть спецiально створених державних органiв та їх посадових осiб щодо нагляду i контролю за дотриманням норм права, їх охорони вiд правопорушень, захисту наданих громадянам субєктивних прав i забезпеченню виконання покладених на них юридичних обовязкiв, а також вiдновлення правового стану у разi нанесення шкоди iнтересам суспiльства, правопорядку
22. Стан полiтичного життя суспiльства, при якому державна влада здiйснюється на основi принципiв об’єднання громадян, у створеннi державних органiв, а токож реалiзацiї їх прав
24. Давньогрецький фiлософ, який уперше сформулював патрiархальну теорiю

По вертикали
1. Верховенство, невiд’ємнiсть та неподiльнiсть державної влади та її незалежнiсть вiд будь якої влади за її межами
2. Система загальних пiдходiв, принципiв, методiв, способiв I засобiв пiзнання права i держави, реалiзованих на основi знань про закономiрностi їхнього застосування за допомогою сукупностi юридичних понять i категорiй, а також вчення про теоретичнi основи їхнього пiзнавального використання
3. Наука про полiтику
4. Форма права, яка складається з нормативних договорiв мiж двома або декiлькома субєктами, є обовязковим для них, має юридичне значення й для iнших учасникiв суспiльних вiдносин
6. Згiдно з цiєю теорiєю походження держави повязується з людською психiкою, якiй притаманна потреба копiювати дiї та пiдкорятися лiдеру — видатнiй особi, яка здатна керувати суспiльством
7. Права необхiдностi для iснування та розвитку держави правовi можливостi, якi визначають невiд’ємнi, мають бути загальними для кожної держави якими вона надiляє себе своєю волею
8. Норма, яка проявляється в суспiльствi правилами поведiнки загального характеру
9. Стан полiтичного життя суспiльства, при якому народ частково або повнiсть вiдсторонюється вiд влади, його права обмежуються
11. Наука яка вивчає суспiльство як цiлiсну систему
12. Вiдповiдно до цiєї теорiї державний устрiй було даровано людям вищими силами на виконання божественного задуму влаштування свiту
14. Зовнiшня форма iснування права складається з iєрархiчної системи нормативно - правових актiв
15. Рiзновид федерацiї, в якiй за основу подiлу територiї суб’єктiв федерацiї обрано ланшафт мiсцевостi, густоту населення, господарсько - економiчнi зв’язки
17. Формально визнанi та фактично забезпеченi однаковi можливостi реалiзацiї нацiональних iнтересiв держави у мiжнародних вiдносинах
18. Фундаментальний правовий принцип i правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище закону, що нiхто не може бути покараним державою, крiм як за порушення закону, i що нiхто не може бути засудженим за порушення закону iншим чином, нiж у порядку, встановленому законом
19. Система загальнотеоретичних i прикладних знань про закономiрномтi та тенденцiї виникнення, розвитку i функцiонування державно - правової дiйсностi, її окремех форм та iнститутiв
20. Дiяльнiсть компетентних державних органiв та їх посадових осiб щодо розробки, прийняття, змiни, скасуваннi та систематизацiї нормативноправових актiв, якi регламентують процес реалiзацiї функцiй держави
21. Напрями дiяльностi держави пов’язанi iз створенням умов для формування i функцiонування державної влади на засадах демократiї.
23. Можливiсть приймати самостiйнi рiшення, якi пiдкорюються власним бажанням та iнтересами
25. Норма, яка проявляється у регулюваннi ставлення вiруючих до бога, церкв

