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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Додаткове вступне випробування з теорії держави та права складають 

особи, які вступають до докторантури та аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності). 

Програма вступного випробування з теорії держави та права для вступу 

до аспірантури та ад’юнктури ОДУВС зі спеціальності «право» складена з 

метою удосконалення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. 

У програмі викладено основні вимоги до знань, умінь і навичок вступників 

до аспірантури та ад’юнктури з теорії держави та права як базової 

теоретичної дисципліни.  

Кандидати до аспірантури та ад’юнктури на іспиті повинні розкрити 

основний зміст питань білета та додаткових питань і продемонструвати при 

цьому:  

- засвоєння комплексу загальних базових знань про державно-

правові явища; 

- оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної 

юриспруденції і правової практики; 

- цілісне, системне розуміння державно-правових явищ; 

- знання змісту, спрямованості, послідовності державно-правових 

явищ в Україні в контексті реалізації стратегії національного 

державотворення та світового досвіду; 

- уміння аналізувати об'єктивні процеси та суб'єктивні чинники, 

що впливають на зміст, характер, результати правових, суспільно-політичних 

реформ;  

- уміння робити науково виважені висновки та формулювати 

практичні пропозиції; 

- уміння давати оцінку конфліктам, що виникають у суспільстві, 

через призму суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для використання 

юридичних засобів і державного механізму в їх розв’язанні.  

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань для вступників до докторантури та аспірантури для 

здобуття ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти. 

Вступне випробування проводиться в усній формі. Білет містить три 

питання, які стосуються основних тем, що зазначені в програмі. Час для 

підготовки перед усною відповіддю на питання білету становить 30 хвилин.  

Зміст питань екзаменаційних білетів відповідає навчальній програмі 

дисципліни «Теорія держави та права», складається з метою грунтовної 

перевірки знань, умінь і навичок, а також творчих здібностей вступників до 

докторантури та аспірантури. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Юриспруденція як система знань про державу і право.  

Система юридичних наук: теоретичні юридичні науки про державу і 

право; історико-юридичні науки про державу і право; галузеві науки; 

міжгалузеві науки; організаційні науки; прикладні науки; міжнародно-

правові науки.  

Теорія держави і права як суспільна і правова наука. Співвідношення 

теорії держави і права і суспільних наук, які вивчають державу і право. Місце 

теорії держави і права в сучасній юриспруденції. 

Предмет теорії держави і права: поняття і інституційне значення. 

Загальні закономірності розвитку, виникнення і функціонування державно-

правових явищ та система державно-правових понять і категорій – основне в 

предметі теорії держави і права. Співвідношення предмета теорії держави і 

права з предметами інших наук, які вивчають суспільство, державу і право. 

Поняття і значення метода теорії держави і права. Методологія теорії 

держави і права як  система підходів, методів і принципів наукового вивчення 

державно-правових явищ. Класифікація методів сучасної державно-правової 

науки.  

Загальні методи пізнання: діалектики; формальної логіки; системного 

аналізу. Міждисциплінарні методи: культурологічний метод, соціологічний 

метод, статистичний метод, конкретно-історичний метод. Спеціальні методи 

теоретико-правової науки: формально-юридичний (догматичний) метод, 

порівняльно-правовий метод  

Загальні передумови пізнання – основні підходи: матеріалістичний, 

ідеалістичний, цивілізаційний підхід. 

Принципи пізнання: принцип раціоналізму, принцип детермінізму, 

принцип об’єктивної істини, принцип історизму, ірраціоналізму, принцип 

додатковості, принцип плюралізму істини.  

Компаративістика в системі юриспруденції: порівняльне правознавство, 

порівняльне державознавство. Рівні порівняльного правового аналізу: 

макрорівень та мікрорівень. Значення порівняльного правознавства.  

Соціальне призначення і цінність теорії держави і права як науки і 

навчальної дисципліни. Завдання і функції теорії держави і права. 

Гносеологічна (пізнавальна) функція теорії держави. Методологічна функція. 

Прогностична функція теорії держави і права. Практична (практико-

орієнтуюча) функція теорії держави і права 

Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. Понятійно-

категоріальний апарат юриспруденції як система мовних знаків, якими 

описуються і за допомогою яких досліджуються державно-правові явища. 

Правові поняття: загально-правові, міжгалузеві, галузеві. Правові категорії.  
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ТЕМА 2. СОЦІАЛЬНІ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

БУТТЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Проблема походження держави і права в державознавстві і 

правознавстві. Соціальні та історичні передумови буття держави і права. 

Поняття суспільства, його структура та інститути. 

Влада і соціальні норми в первісному суспільстві. Форми об’єднання 

людей у первісному суспільстві: первісне стадо, родова громада, плем’я. 

Збори всіх дорослих членів громади як вища влада в родовій громаді. 

Характеристика економічних відносин у первісному суспільстві. «Неолітична 

революція» і виникнення держави. 

Форми виникнення держави в народів світу. Загальні закономірності 

походження держави і права: географічний чинник, технологічний чинник,  

економічний чинник, соціальний чинник, демографічний чинник, чинник 

зовнішнього насильства і зовнішньої небезпеки, психологічний чинник. 

Виникнення держави як результату сприятливого поєднання різноманітних 

чинників. 

Стадії соціальних і культурних змін, які супроводжуються кроками по 

шляху становлення державної організації і права: оформлення соціально-

біологічної ієрархії; формування соціально-культурної ієрархії; формування 

економіко-соціальної ієрархії; становлення надгромадських владних 

структур. 

Основні теорії походження держави. Теологічна теорія. Патріархальна 

теорія. Теорія суспільного договору. Теорії географічного детермінізму. 

Теорія насильства. Органічна теорія. Класова (економічна) теорія 

походження держави. Олігархічна теорія. Теорія неолітичної революції 

Багатофакторна теорія.  

Виникнення права. Мононорми первісного суспільства і право. 

Мононорми – як правила поведінки в первісному суспільстві. Табу, звичаї. 

Основні шляхи виникнення права.  

Основні теорії походження права. Загальнофілософські підходи: 

ідеалістичний та матеріалістичний. Теорії божественного походження права. 

Природно-правова теорія. Історична школа Психологічна теорія. 

Марксистська теорія. Теорія примирення.  

Співвідношення держави і права у процесі їх виникнення. 

Право як явище цивілізації і культури. Термін «цивілізація».  

Цивілізація – як співтовариство людей, об’єднане основоположними 

духовними цінностями та ідеалами, що має стійкі особливі риси у соціально-

політичній організації, економіці, культурі та психологічне відчуття 

приналежності до цього співтовариства.  

Розвиток цивілізації та розвиток права. Етапи розвитку права і 

цивілізації: право сильного; кулачне право; право держави; право 

громадянського суспільства. 
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ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

Багатоаспектність категорії «держава». Поняття, основні ознаки і 

визначення держави. Атрибути держави.  

Плюралізм у розумінні і визначенні держави. Сучасні підходи до 

вивчення держави: теологічний, арифметичний (класичний), юридичний, 

соціологічний та техніко–кібернетичний. 

Сутність держави. Співвідношення загальносоціального і класового в 

розумінні держави. Соціальна цінність і призначення держави.  

Сутність держави: плюралізм підходів. Основні наукові концепції 

сутності держави: елітистська теорія; технократична теорія; демократичні 

теорії; теорія держави загального благоденства; марксистська теорія.  

Поняття типології держави. Тип держави як сукупність спільних ознак, 

які характеризують певну групу держав. Формаційний та цивілізаційний 

підходи в типології держави: сутність і співвідношення. Характеристика 

окремих типів держави. Правова держава та її протилежність – етатистська 

держава. Бюрократичні та податкові держави.  

Історичні типи держав. Основні підходи до історичної типології 

держави: формаційний, цивілізаційний і технократичний. 

Похідне виникнення держав; ліквідація колишньої держави в 

результаті революції і виникнення нової держави; розділення держави, 

сецесія об’єднання декількох держав, виникнення держави в результаті 

національно-визвольного руху.  

Поняття, соціальна зумовленість і значення функцій держави. Функції 

держави як основні напрями і сторони діяльності держави. 

Класифікація функцій держави. Постійні та тимчасові функції держави. 

Головні та другорядні функції держави. Внутрішні та зовнішні функції 

держави. Характеристика основних внутрішніх і зовнішніх функцій держави. 

Співвідношення внутрішніх та зовнішніх функцій держави. 

Законодавча, виконавчо-розпорядча, судова, контрольно-наглядова 

функції держави. Еволюція функцій держави. 

Форми здійснення функцій держави. Правові форми: правотворча, 

правозастосовча, правоохоронна, правоінтерпретаційна. Організаційні форми 

технічна, господарська, статистична діяльність. Форми здійснення функцій 

держави: з урахуванням розподілу влади. 

Прогрес держави. 

 

ТЕМА 4. ФОРМА ДЕРЖАВИ 

Поняття і елементи форми держави. Співвідношення типу і форми 

держави. Значення форми держави.  

Форма державного правління: поняття і види. Загальні закономірності 

та особливості розвитку монархії. Поняття, види і характеристика монархій. 

Абсолютна монархія. Дуалістична монархія. Парламентарна монархія. 

Поняття, види і загальна характеристика республік. Характерні ознаки 

президентської республіки. Характеристика парламентарної республіки. 
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Особливості змішаної (президентсько–парламентської та парламентсько-

президентської) республіки. Форма правління в Україні на сучасному етапі. 

Поняття і види форми державно–територіального устрою. 

Централізовані унітарні держави. Децентралізовані унітарні держави. Прости 

та складні унітарні держави. Поняття автономії.  

Територіальні федерації; національні федерації, змішані федерації.  

Конфедерація як тимчасовий союз держав. Імперія. Форма державного 

устрою в Україні. 

Державний режим: поняття і види, сутність і загальна характеристика. 

Форма державного режиму. Цивільні та військові режими. Світські та 

теократичні режими. Демократичний режим та антидемократичний режим. 

Авторитарний режим. Тоталітарний режим. Деспотичний і ліберальний 

режими. Державний режим України. 

Змішані форми правління. Виборна монархія. Колективна монархія. 

Республіки з довічним президентством. Республіки без офіційного глави 

держави. 

 

ТЕМА 5. ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 

Державна влада – особливий різновид соціальної влади. Сутність 

державної влади. Форми і способи здійснення державної влади. Державна 

влада як різновид політичної влади. Співвідношення політичної і державної 

влади.  

Риси державної влади: єдність, загальність, універсальна 

репрезентативність, суверенність, організаційне оформлення, монополія на 

видання загальнообов’язкових правил поведінки та забезпечення виконання 

їх за допомогою примусової сили держави; монополія на стягування 

податків, мита, залучення населення до виконання неподаткових 

повинностей.  

Найважливіші характеристики (властивості) сучасної державної влади: 

легітимність, легальність і законність. Принципи єдності і поділу державної 

влади. 

Поняття механізму держави. Механізм держави і його роль у 

здійсненні функцій держави. Механізм держави: поняття, структура і 

принципи. Механізм держави як цілісна ієрархічна система державних 

органів. Ознаки механізму держави.  

Структура механізму держави: державний апарат, державні установи і 

підприємства, державні службовців; організаційні засоби і фінансові кошти, 

примусова сила.  

Механізм держави і державний апарат. Структура державного апарату. 

Поняття і ознаки державних органів, види державних органів. Поняття і 

сутність бюрократії. Бюрократія і бюрократизм. Демократичний і 

бюрократичний централізм. 

Принципи побудови та діяльності механізму сучасної держави. 

Принцип гуманізму. Принцип розподілу влад. Принцип гласності. 
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Професіоналізм державних службовців і компетентність державних органів. 

Принцип законності. Принцип демократизму.  

Проблема розподілу влад і система державних органів. Розподіл влади 

як принцип конституціоналізму. Теорія розподілу влади - як підсумок 

багатовікового розвитку державності, пошуку найбільш дієвих механізмів, 

що оберігають суспільство від деспотизму. Автори теорії розподілу влади. 

Вперше і найбільш послідовно принцип розподілу влад був утілений в 

Конституції США 1787 р. Основні положення теорії розподілу влади. 

Інститут держави: поняття і види. Інститут держави як відносно 

відособлена і самостійна частина державної організації, що має певні 

функції. Організаційні та функціональні інститути держави. Організаційні 

інститути держави: інститут президента, інститут парламенту, інститут 

уряду, інститут місцевих органів виконавчої влади. Функціональні інститути: 

інститут виборів і референдуму, інститут адміністративного контролю, 

інститут конституційного контролю. 

Класифікація інститутів держави за принципом розподілу влади. 

Інститут законодавчої влади. Інститут виконавчої влади. Інститут глави 

держави. Інститут судової влади. Інститут контрольної влади. 

Інститут законодавчої влади. Повноваження законодавчої влади. 

Законодавча діяльність. Представницька функція. Установча функція. 

Функція контролю та відповідальності. Парламент, його повноваження та 

структура. Повноваження парламенту. Структура парламенту. Двопалатні та 

однопалатні парламенти.  

Виконавча влада та її значення по управлінню суспільством. 

Вторинний (похідний), підзаконний характер виконавчої влади. Зміст 

діяльності виконавчої влади: виконавча діяльність; розпорядча діяльність. 

Структура виконавчої влади. Уряд як вищий колегіальний виконавчий орган 

держави. Принципи утворення уряду: парламентський, напівпарламентський 

принцип, позапарламентський принцип. Однопартійні, коаліційні, 

безпартійні уряди. Відповідальність, підзвітність та підконтрольність уряду. 

Органи державної адміністрації: міністерства, відомства, комісії. Інститут 

парламентської відповідальності уряду. Солідарна відповідальність міністрів.  

Влада глави держави. Номінальний глава держави, реальний  глава 

держави. Повноваження глави держави. Роль монарха в різних країнах в 

залежності від форми правління. Повноваження президента в залежності від 

форми правління. Представницькі повноваження президента.  

Судова влада. Змагальної судова система. Слідча судова система. 

Основні функції судової влади: охоронна, функція правосуддя, контрольно–

наглядова.  

Контрольна влада як гілка державної влади. Специфіка побудови 

контрольної влади. Сфера застосування контрольної влади. Види органів 

контрольної влади. Органи конституційного контролю. Органи загального 

нагляду. Органи фінансового контролю та антимонопольні органи. Органи 

контролю за дотриманням прав людини. Омбудсман у сучасній державі. 

Загальний омбудсман та спеціалізовані омбудсмани.  
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Методи здійснення державної влади: переконання, заохочення та 

рекомендація і примус. Державний примус. Централізований та 

децентралізований методи діяльності держави. 

 

ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА  

Політика і політична організація суспільства. Поняття політичної 

системи держави. Структура політичної системи: інституційний блок;  

нормативний блок; функціональний блок; ідеологічний блок; 

комунікативний блок. 

Функція політичної системи. Основні функції політичної системи: 

цілепокладальна; організаторська; інтеграційна; регулятивна, дистрибутивна, 

ідеологічна. При цьому основною функцією політичної системи виступає 

владне опосередкування соціальних інтересів.  

Підходи до типології політичних систем. Примітивні, традиційні та 

сучасні політичні системи. Відкриті та закриті політичні системи. 

Традиційні, легальні і харизматичні політичні системи.  

Політична система англо-американського типу, політична система 

континентально-європейського типа,  політична система тоталітарного типу. 

Ліберально-демократичні, комуністичні, традиційні, такі, що 

переживають становлення, авторитарно-консервативні політичні системи.  

Адміністративно-командні, змагальні та соціопримирні політичні 

системи.  

Держава в політичній системі. Місце і роль органів державної влади в 

політичній системі держави і суспільства. Держава та об’єднання громадян. 

Політична партія. Громадська організація. Релігійні організації та професійні 

спілки. Місце і роль політичних партій і громадських організацій у 

політичній системі.  

Держава і місцеве самоврядування. Органи місцевого самоврядування. 

Основні теоретичні і практичні підходи до взаємин державної влади і 

місцевого самоврядування: державна теорія і практика місцевого 

самоврядування, громадська теорія і практика місцевого самоврядування.   

Державна політика, політична діяльність і політична культура. 

Держава і правова надбудова суспільства. Держава, правові процеси, 

правові відносини і правові акти. 

 

ТЕМА 7. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА 

Поняття і види суспільства. Громадянське суспільство і держава. 

Поняття «громадянське суспільство» як одна із ключових категорій сучасних 

суспільних наук – соціології, політології, юриспруденції.  

Громадянське суспільство: становлення концепції. Ідеї 

«громадянського суспільства» в епоху ранньобуржуазних революцій.  

Поняття, ознаки, сутність громадянського суспільства. Структура 

громадянського суспільство: вільні, рівноправні, самостійні індивіди; 

недержавні об’єднання індивідів; суспільні відносини між індивідами та їх 
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об’єднаннями. Громадянське суспільство як соціально-економічна та 

особиста сфера життєдіяльності людей.  

Співвідношення держави і права: основні підходи. Співвідношення 

держави і права включає три головні аспекти: єдність, відмінність і 

взаємодія. 

Єдність держави і права: спільність походження і розвитку; спільність 

чинників, що обумовлюють сутність держави і права; спільність соціального 

призначення.  

Відмінності держави і права. Взаємодія держави і права. Вплив 

держави на право. Роль держави в забезпечення права. Вплив права на 

державу. Зв’язаність держави правом.  

Типи взаємодії держави і права. Етатистський тип держави. Правовий 

тип держави.  

Співвідношення громадянського суспільства і держави. Громадянське 

суспільство та правова держава. Правова держава як система органів та 

інститутів, які гарантують і захищають нормальне функціонування 

громадянського суспільства.  

 

ТЕМА 8. ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА І  

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА 

Виникнення і розвиток учення про правову державу в політико-

правовій світовій думці. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність. 

Особливості античних уявлень про державу і право. Ідеї про найважливіші 

компоненти правової держави, у працях діячів ранньобуржуазних революцій 

та епохи Просвітництва. Філософське обґрунтування ідеї правової держави. 

Введення терміна «правова держава». Ідея правової держави одержала в 

роботах вітчизняних юристів. Закріплення ідеї правової держави в 

конституціях сучасних країн. 

Правова держава як форма соціальної демократичної держави 

громадянського суспільства і гарант здійснення та захисту основних прав 

людини. 

Правова держава: поняття та сутність. Загальні соціально-змістовні 

ознаки правової держави. Загальні формальні ознаки правової держави. 

Основні ознаки правової держави: пріоритет прав і свобод особи; 

верховенство правового закону в системі нормативно-правових актів; 

демократичний легальний спосіб формування влади; розподіл властей;  

зв’язаність влади правом; високий рівень загальної та правової культури 

громадян; взаємна відповідальність держави та особи; гідне положення суду 

в суспільстві і державі.  

Стан і перспективи формування правової держави в Україні. Правова 

держава і громадянське суспільство. Сутність і призначення соціальної 

держави. Шляхи формування соціальної держави в Україні.  

Правова держава, громадянське суспільство і держава соціальної 

демократії.  



 12 

Соціальна держава: становлення ідеї. Мета соціальної держави.  

Формування ідей соціальної державності в кінці XIX – початку XX ст. 

Практичне втілення теорії соціальної держави. Основні підходи до 

співвідношення правової та соціальної держави.  

Ознаки соціальної держави: могутній економічний потенціал; 

соціально орієнтована структура економіки; виражена соціальна 

спрямованість політики держави; наявність у держави цілей встановлення 

загального блага; наявність розвиненого правового регулювання в соціальній 

сфері. Функції соціальній державі.  

 

ТЕМА 9. ДЕРЖАВА І ОСОБИСТІСТЬ 

Держава та особистість. Правовий статус особистості, його структура 

та види. Правовий статус як юридично закріплене положення особистості в 

суспільстві.  

Структура правового статусу особистості: правові норми та принципи; 

правосуб’єктність; основні права та обов’язки; законні інтереси; 

громадянство (безгромадянство, іноземне громадянство або підданство); 

юридична відповідальність.  

Види правового статусу. Загальний правовий статус. Спеціальний, або 

родовий, статус. Індивідуальний статус Співвідношення видів правого 

статусу особи.  

Історія ідей прав людини. Теорія поколінь прав людини. Перше 

покоління прав людини,  або негативні права. Друге покоління прав людини, 

або «позитивні» права. Третє покоління прав людини, або колективні права: 

Четверте покоління прав людини.  

Права людини - нормативна форма взаємодії індивідів, суспільства, 

держави. Права людини і права громадянина.  

Юридичні обов’язки людини і громадянина. Взаємозв’язок і єдність 

прав та обов’язків. Види обов’язків: природно-правові обов’язки; позитивно-

правові обов’язки.  

Закріплення основних обов’язків в конституціях і поточному 

законодавстві. Обов’язки що відноситися одночасно до людини і 

громадянина. Обов’язки що зобов’язувати тільки громадянина.  

Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі. 

Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини. Роль 

правоохоронних органів у забезпеченні прав і свобод людини. Міжнародний 

захист прав людини.  

Міжнародно-правові гарантії. Загальна декларація прав людини. 

Гарантії регіональних міжнародних співтовариств. Внутрідержавні гарантії. 

Економічні, соціальні, політичні, ідеологічні та юридичні гарантії. 

Види юридичних гарантії. Парламентські, урядові, гарантії глави держави, 

судові, адміністративні, прокурорські, адвокатські, міжнародно-правові 

гарантії. Конституційні (загальні) гарантії і галузеві гарантії 

(адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові тощо). 



 13 

Конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина: право на 

судовий захист; право на відшкодування за рахунок держави або органу 

місцевого самоврядування завданої людині матеріальної та моральної шкоди; 

право знати свої права і обов’язки; право на правову допомогу; право не 

виконувати явно злочинні розпорядження або накази; презумпція 

невинуватості; право не свідчити проти себе та своїх близьких.. 

Неприпустимість обмеження прав і свобод людини і громадянина. 

Інститут омбудсмана як  особливий гарант прав людини і громадянина.  

Міжнародно-правові стандарти у області прав людини Універсальні і 

регіональні стандарти.  

Загальні і спеціальні міжнародні стандарти. Функції міжнародних 

стандартів прав і свобод людини. 

 

ТЕМА 10. ОСНОВНІ НАУКОВІ ВЧЕННЯ ПРАВОРОЗУМІННЯ 

Сучасні підходи до розуміння права і їх практичне значення для 

юридичної практики. Основні концепції право розуміння. Праворозуміння як 

категорія юридичної науки.  

Суб’єкти праворозуміння. Об’єкт праворозуміння. Зміст 

праворозуміння.  Праворозуміння як елемент правової культури. 

Праворозуміння і професійно-правова діяльність. 

Концепції праворозуміння. Юридичне і легістське праворозуміння. 

Різновиди юридичного типу праворозуміння: природно-правовий підхід та 

либертарно-юридичний підхід. Природне право та право позитивне.  

Загальна характеристика сучасних концепцій праворозуміння.  

Концепція праворозуміння - як певний напрям у пізнанні сутності та 

соціального призначення права. Загальні питання розуміння права та їх 

значення для практичної діяльності. Основні напрямки вчень про право.  

Теорія природного права як утвердження волі рівності і справедливості 

в практиці правової держави. Витоки природно-правової теорії: часи 

античності (Арістотель, римські юристи), середньовіччя (Тома Аквінській), 

епохи ранньобуржуазних революцій і становлення сучасної держави 

(Г.Гроцій, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо). 

Видатні представники природно-правової теорії ХХ ст. – німецькі учені 

Р.Штаммлер, А.Ауер, А.Кауфман, американські учені Р.Дворкін, Дж. Роулс, 

французький теолог і філософ Ж.Марітен. «Природне право із мінливим 

змістом». «Відроджене природне право».  

Сутність нормативістського (юридико-позитивістського) підходу до 

права. Нормативний  підхід до розуміння права як засіб підтримки законності 

і стабільності. Позитивістська теорія права. Неопозитивізм (нормативізм). 

Засновникі даного напряму юридичної науки. «Чиста теорія права» 

Х. Кельзена. 

Виникнення соціологічного напряму в теорії права  унаслідок кризи 

юридичного позитивізму і через розквіт загальної соціології у ХХ ст.  

Видатні представники соціологічного напряму юриспруденції. Соціологічний 

підхід до розуміння права як засіб забезпечення динамізму суспільного 
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життя. Право у житті, у суспільних відносинах, у правосвідомості, у відчутті 

справедливості, в емоціях, у психології суспільства. Особливе значення 

правознавці цього напряму надавали діяльності суддів, їхньому вільному 

переконанню, «вільному знаходженню права». Право першого порядку. 

Право другого порядку. «Живе право».  

Створення психологічної теорії на початку XX ст. Послідовники 

психологічної теорії. Психологічна теорія права та можливості її 

використання в юридичній практиці.  

Виникнення історичної школи права у першій половині XIX ст. у 

Німеччині. Її засновники.  

Інтеграційний підхід до розуміння права. Визначення права з позицій 

інтеграційного підходу. Поняття права в різних правових системах.  

 

ТЕМА 11. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА 

Сутність права: еволюція уявлень. Загальносоціальне, класове і 

національне у праві. Класова сутність права.  Загальносоціальна сутність 

права. Розширення загальносоціального змісту права на сучасному етапі 

розвитку.  

Наступність у праві. Пошуки нового розуміння права. Сучасне 

нормативне розуміння права: поняття, основні ознаки, визначення. Широке 

розуміння права. Поняття та визначення права. Сучасні методологічні 

підходи до аналізу природи права. Право в об’єктивному і суб’єктивному 

розумінні.  

Право як соціальне явище. Право у юридичному сенсі. Сутність і 

цінність права як явища соціального порядку.  Ознаки права: 

загальнообов’язковість, нормативність, формальна визначеність, вольовий 

характер, системність, зв’язок з державою, регулятивність,  вираз міри 

свободи і справедливості, процедурність, компромісний характер.  

Функції права як основні напрями впливу права на людину і 

суспільство (суспільні відносини). Види функцій права. Загальносоціальні і 

спеціально-юридичні функції права. Інформаційна, орієнтаційна,  виховна, 

культурно-історична, стабілізаційна, соціального контролю, організаторська, 

управлінська. 

Власне юридичні функції права. Різновиди регулятивної функції: 

регулятивна статична і регулятивна динамічну. Охоронна функція.  

Компенсаційна функція права.  Обмежувальна функція права. Відновна 

функція права.  

Цінність права – його позитивна значимість у задоволенні потреб 

суб’єкта. Інструментальну цінність права. Власна цінність права – як вираз у 

праві свободи та активності людей відповідно до принципів рівності та 

справедливості. Соціальна цінність права. Особистісна цінність права.   

Принципи права як основні ідеї, початкові положення або формування, 

провідні засади процесу, розвитку і функціонування права.  

Загально-соціальні принципи права: принцип пріоритетності 

загальнолюдських цінностей; принцип гуманізму; принцип демократизму. 
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Спеціально-юридичні принципи права: загальноправові, галузеві, 

міжгалузеві, принципи інститутів. 

Правові аксіоми: поняття, сутність, роль і значення. Види аксіом: 

аксіоми – ідеї правосвідомості, аксіоми юридичної науки, аксіоми – окремі 

принципи права, аксіоми – конкретні норми права, аксіоми – загальновизнані 

норми права. 

Правові презумпції. Спростовні та неспростовні презумпції. Фактичні 

презумпції і законні презумпції. Галузеві та загальноправові презумпції. 

Правова фікція: поняття, значення. 

 

ТЕМА 12. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ  

Система регулювання суспільних відносин: індивідуальний і 

нормативний рівні. Поняття і види соціального регулювання. Норми: 

поняття, ознаки, види. Природні норми, або закони природи. Технічні норми.  

Соціальні норми. Соціальні і технічні норми.  

Ознаки соціальних норм. Види соціальних норм: норми моралі (етичні 

норми); правові норми; релігійні норми; корпоративні норми; звичаї і 

традиції; естетичні норми.  

Право – особливий вид соціальних норм. Загальне у правових і 

соціальних нормах. 

Право і мораль. Співвідношення норм права і норм моралі Єдність 

права і моралі. Відмінність права і моралі.  

Співвідношення норм права та інших соціальних норм. Право і звичай. 

Право і релігія. Право і корпоративні норми. Право і політика.  

 

ТЕМА 13. НОРМИ ПРАВА 

Правова норма. Ознаки норми права: загальний характер 

(неперсоніфікованість; формальна визначеність; зв’язок із державою; 

системність; регулятивність.  

Класифікація норм права. Конкретні та спеціалізовані норми. Норми-

засади. Норми-принципи. Установчі норми. Норми-дефініції. Норми-

презумпції . 

Види норм права залежно від предмету правового регулювання. Види 

норм права залежно від основних методів правового регулювання. 

Види норми права залежно від характеру правового припису.  

Позитивні зобов’язання, дозволи та заборони у праві. Види норм права 

залежно від часу дії. Види норм права залежно від кола осіб.  Види норм 

права залежно від дії в просторі. Види норм права за функціональною 

спрямованістю. Види норм права залежно за характером інформаційно-

психологічної дії на особу. Види норм права залежно за субординацією у 

правовому регулюванні. 

Структура норми права: гіпотеза; диспозиція; санкція. Логічна 

структура правової норми. Класифікація структурних елементів правової 

норми за ступенем визначеності: абсолютно-визначені гіпотеза, диспозиція, 
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санкція; відносно-визначені гіпотеза і диспозиція і санкція; альтернативні 

гіпотеза і диспозиція і санкція. 

Класифікація структурних елементів правової норми за складом: прості 

та складні.  

Способи викладення норм права: абстрактна форма викладення 

правових норм та казуїстична форма викладення правової норми. 

Норми права і статті нормативно-правового акта: варіанти 

співвідношення.  

 

ТЕМА 14. ПРАВОВА СИСТЕМА, СИСТЕМА ПРАВА 

І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Правова система суспільства: поняття і структура. Характеристика 

елементів правової системи. Нормативний, ідеологічний та організаційний 

елементи стурктури правової системи. 

Поняття системи права. Система права і правова система. Ознаки 

(риси) системи права: об’єктивна обумовленість; органічна цілісність; 

структурна різноманітність; поєднання динаміки і стабільності.  

Структурні елементи системи права. Норма права як первинний, 

початковий елемент системи права. Інститут права: поняття, ознаки. Види 

правових інститутів. Підгалузь права. Галузь права як основний елемент 

права. Поняття та ознаки галузі права. Загальна характеристика основних 

галузей права України.  

Предмет і метод правового регулювання як підстава для виділення 

галузей права. Предмет правового регулювання як матеріальний критерій 

розмежування галузей права. Галузевий метод правового регулювання. 

Основні методи правового регулювання. Імперативний і диспозитивний 

методи. Метод обмежень і метод заохочень (стимулів). Метод автономії та 

рівності сторін і метод субординації.  

Публічне і приватне право. Предмет публічного права.  Предмет 

приватного права. Характерні ознаки сфери публічного права. Ознаки сфери 

приватного права. Приватне і публічне право та еволюція правової системи 

України.  

Матеріальне право. Процесуальне право. Співвідношення 

матеріального і процесуального права. Співвідношення внутрідержавного 

(національного), регіонального і міжнародного права. Основні концепції 

співвідношення міжнародного і внутрідержавного права: концепція примату 

міжнародного права, концепція примату внутрідержавного права, 

дуалістична концепція. 

Форми взаємодії внутрідержавного і міжнародного права.  Форми 

трансформації норм міжнародного права: пряма; опосередкована; змішана. 

Співвідношення регіонального (зокрема, європейського) права і 

національного права.  

Система законодавства як сукупність законодавчих актів, 

розташованих в певному порядку. Співвідношення системи права, системи 

законодавства, правової системи і системи юридичних наук. Поняття галузі 
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права і інституту законодавства. Ієрархічна, вертикальна будова система 

законодавства. Горизонтальна структура законодавства. Співвідношення 

системи права та системи законодавства.  

Систематизація нормативно-правових актів. Облік нормативно-

правових актів.  Поняття інкорпорації. Різновиди інкорпорації по суб’єкту 

здійснення: офіційна інкорпорація та неофіційна інкорпорація. Хронологічна, 

предметна інкорпорація. Генеральна та часткова інкорпорація. 

Консолідація як від систематизації. Кодифікація нормативно-правового 

акту. 

Різновиди кодифікації за об’ємом охоплюваного нормативно-правового 

матеріалу: загальна, галузева,  міжгалузева, спеціальна (внутрігалузева). 

 

ТЕМА 15. ФОРМИ ПРАВА 

Поняття “джерело” та “форма права”, їх співвідношення. Джерело 

права в матеріальному сенсі. Джерело права в ідеальному сенсі. Джерело 

права в пізнавальному сенсі. Джерело права у формальному сенсі. Види форм 

(юридичних джерел) права.  

Правовий звичай: поняття, ознаки. Види звичаїв залежно від їхньої ролі 

у правовому регулюванні. Звичаї ділового обороту. Міжнародно–правовий 

звичай. 

Юридичний (судовий або адміністративний) прецедент: поняття, 

ознаки. Правила застосування судових прецедентів. Види судових 

прецедентів в англійському праві. Обов’язкові прецеденти. Переконливі 

прецеденти. Адміністративний прецедент.  

Нормативний договір: поняття, ознаки. Координаційні та 

субординаційні нормативні договори. Міжнародні та внутрідержавні 

договори. Колективний договір.   

Релігійний текст: поняття, ознаки. Юридична доктрина: поняття, 

ознаки. 

Нормативно-правовий акт – основна форма права сучасних держав. 

Поняття і види нормативно-правових актів. Закони: поняття, ознаки, види. 

Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види. Юридична 

природа законів та підзаконних актів. 

 

ТЕМА 16. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ – ОСНОВНА  

ФОРМА ПРАВА СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ 

Поняття нормативно-правового акту. Нормативно-правовий акт – як 

письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним 

органом держави, що містить правові норми загального характеру. Ознаки 

нормативно-правового акту.  

Класифікація нормативно-правових актів, залежно від суб’єкта 

правотворчості. Класифікація нормативно-правових актів, залежно від сфері 

дії. Класифікація нормативно-правових актів від строку дії. Класифікація 

нормативно-правових актів за юридичною чинністю. 
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Юридична чинність нормативно-правового акту. Закон: поняття, 

ознаки. Конституційні та звичайні (поточні) закони. Кодифіковані та 

некодифіковані закони. Галузеві та міжгалузеві (комплексні) закони.  

Підзаконні акти: поняття, ознаки. Види підзаконних актів.  

Дія нормативно-правових актів в часі, у просторі та за колом осіб.  

Дія нормативно-правового акту в часі. Негайна дія нормативно-

правового акту. Зворотна дія (зворотна чинність) нормативно-правового акту. 

Переживання нормативно-правового акту. Припинення дії нормативно-

правових актів.  

Дія нормативного акту в просторі. Загальнодержавні (загальні) та 

локальні нормативно-правові акти.  

Дія акту за колом осіб. Нормативно-правові акти загального характеру. 

Спеціальні нормативно-правові акти.  Виняткові закони. 

Система нормативно-правових актів України: види, значення, 

особливості та межі їх дії.  

 

ТЕМА 17. ПРАВОТВОРЕННЯ, НОРМОТВОРЧІСТЬ 

ТА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 

Правотворення, правотворчість, законотворчість. Поняття і ознаки 

правоутворення. Стадії процесу правоутворення. Правотворення і 

правотворчість. 

Правотворчість: поняття, мета та суб’єкти. Ознаки правотворчості.  

Функції правотворчості. Функція первинного регулювання нових 

суспільних відносин. Функція оновлення нормативно-правового матеріалу. 

Функція ліквідації прогалин у позитивному праві. Функція систематизації 

нормативно-правового матеріалу.  

Принципи правотворчості – як керівні, основоположні ідеї, які 

обумовлюють відповідність правотворчості суспільним потребам.  

Види правотворчості. За способами правотворчості. Залежно від форм 

створюваного права. Залежно від суб’єкта правотворчості. Правотворчість і 

законотворчість. 

Законодавчий процес і його стадії. Законодавча ініціатива. Розробка 

законопроекту. Обговорення законопроекту. Ухвалення закону . Підписання 

закону главою держави. Обнародування закону. Набрання законом чинності.  

Поняття юридичної техніки. Основний об’єкт юридичної техніки. 

Засоби юридичної техніки: юридичні терміни; юридичні конструкції; 

системна побудова. Мова і стиль закону 

Правила юридичної техніки. Ясність і чіткість, простота і доступність 

мови правових актів. Лаконічність та повнота, конкретність та абстрактність 

виразу відповідних правових приписів. Директивність і офіційність. 

Прийоми юридичної техніки. 
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ТЕМА 18. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА 

Поняття і необхідність тлумачення права. Тлумачення як 

інтелектуальний процес розуміння і пізнання правової норми. Тлумачення як 

діяльність певних суб’єктів (офіційне і неофіційне тлумачення).  

З’ясування права і роз’яснення змісту правових норм. Необхідність 

тлумачення норм права.   

Суб’єкти тлумачення норм права: державні органи, недержавні 

організації і громадяни. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права. 

Нормативне та казуальне тлумачення норм права.   

Автентичне тлумачення. Делеговане (легальне) тлумачення.  

Доктринальне тлумачення. Професійне тлумачення.  Буденне тлумачення. 

Спосіб (прийом) тлумачення права: філологічного (мовного), 

історичного (історико-політичного) і систематичного. 

Види юридичного тлумачення за об’ємом. Буквальне тлумачення норм 

права. Поширювальне тлумачення норм права. Обмежувальне тлумачення 

норм права. 

Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти). Правова природа 

актів офіційного тлумачення (інтерпретаційних актів). Акти офіційного 

тлумачення (інтерпретаційні акти). Ознаки актів офіційного тлумачення. 

Види актів офіційного тлумачення права. Акти нормативного і казуального 

тлумачення. Акти автентичного тлумачення і акти делегованого (легального) 

тлумачення. Акти правотворчості та інтерпретаційні акти правозастосування.  

 

ТЕМА 19. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА 

Поняття реалізації права. Підстави для розмежування форм реалізації 

права. Реалізація права: втілення права в життя, реальне втілення змісту 

юридичних норм у фактичній поведінці суб’єктів. Ознаки реалізації права.  

Форми реалізації права залежно від суб’єктного складу: індивідуальна 

та колективна.  

Форми реалізації права залежно від участі в правовідносинах: поза 

правовідносинами у правовідносинах.  

Форми реалізації права залежно від ступеня активності суб’єктів: 

активні позитивні дії та пасивна форма (бездіяльність суб’єкта).  

Дотримання норм права. Виконання норм права. Використання норм 

права. Безпосередня реалізація права. Поняття правозастосування.  

Фактори реалізації права. Механізм реалізації права. 

Суб’єкти застосування правових норм: поняття і види. Умови 

правозастосовної діяльності. Ознаки застосування права: владний характер, 

індивідуалізований характер, процедурний характер, юридично оформлений 

характер.  

Підстави правозастосування. Правозабезпечувальна функція 

застосування права. Функція індивідуального правового регулювання.  

Стадії застосування права. Встановлення фактичної основи справи. 

Встановлення юридичної основи справи. Рішення справи і документальне 

оформлення ухваленого рішення.  
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Вимоги правильного застосування права: вимога законності, вимога 

обґрунтованості, вимога доцільності, вимога справедливості. Правильне 

застосування права сприяє ефективному захисту прав і свобод людини, 

зміцненню законності, стабілізації правопорядку.  

Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання. 

Пропуски, пов’язані з неповнотою правових норм. Пропуски, пов’язані з 

суперечністю правових норм. Пропуски, пов’язані з повною відсутністю 

норми.  

Законодавчі прогалини.  Технічні прогалини. Дійсні та уявні прогалини 

в позитивному праві. Первинні і подальші прогалини в позитивному праві.  

Усунення  прогалин в позитивному праві. Подолання прогалин в праві. 

Способами подолання прогалин у праві. Аналогія закону. Міжгалузева 

аналогія (субсидіарне застосування права). Аналогія права.  

Об’єктивні причини правових колізій. Суб’єктивні причини правових 

колізій. Поняття колізії норм права. Види колізій норм права: темпоральні 

колізії;  просторові; ієрархічні (субординаційні) колізії; смислові (змістовні) 

колізії; складні колізії. Подолання темпоральної колізії. Подолання 

ієрархічної колізії. Подолання змістовної колізії. Подолання складної колізії.  

Акт застосування права: поняття, ознаки. Види актів застосування 

права: письмові, усні та конклюдентні (мовчазні) акти. Акти державних і 

недержавних суб’єктів. Регулятивні та охоронні акти застосування права. 

Правовстановлюючі, правоконстатуючі, правозмінюючі, правоприпиняючі, 

правоскасовуючі акти застосування права. 

Реквізити та структура правозастосовного акту.  

 

ТЕМА 20. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 

Правові відносини як різновид суспільних відносин. Ознаки правових 

відносин. Взаємозв’язок правових норм і правовідносин. 

Види правовідносин: за предметом правового регулювання; за 

функціями права; за характером обов’язків; за ступенем визначеності 

суб’єктів; за субординацією в правовому регулюванні; за розподілом прав і 

обов’язків між сторонами; за волевиявленням сторін.  

Характеристика елементів структури правовідносин: об’єкт, суб’єкти 

та зміст. 

Суб’єкти права. Види суб’єктів права: фізичні особи; юридичні особи; 

держава, її органи та  органи місцевого самоврядування; соціальні спільноти. 

Правосуб’єктність. Правоздатність Загальна правоздатність фізичної особи. 

Дієздатність. Деліктоздатність. 

Юридичні особи як суб’єкти права. Ознаки юридичної особи: 

організаційна єдність, наявність відособленого майна, самостійна майнова 

відповідальність, участь в цивільному обороті від свого імені, здатність бути 

позивачем і відповідачем в суді. Спеціальний характер правосуб’єктності 

юридичних осіб. Різноманітність юридичних осіб. Державні і недержавні 

юридичні особи. Прибуткові і неприбуткові юридичні особи. Юридичних 
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осіб приватного права і юридичних осіб публічного права. Товариства і 

установи.  

Об’єкти правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага і цінності. 

Матеріальних цінності: природні об’єкти, штучно створені об’єкти – речі. 

Нематеріальні блага і цінностей. Особисті немайнові блага. Послуги. 

Результати наукової, технічної, художньої творчості. Загальносоціальні блага 

і цінності. 

Поняття, структура і види суб’єктивних прав і юридичних обов’язків як 

юридичного змісту правових відносин. Зміст суб’єктивного права: праводія, 

правовимога, праводомагання. Зміст юридичного обов’язку: зобов’язання 

дією. зобов’язання виконанням. зобов’язання пере терпінням. Законний 

інтерес: поняття, ознаки. Види законних інтересів. 

Передумови (підстави) виникнення правовідносини. Загальні 

(матеріальні) передумови виникнення правовідносин. Спеціальні (юридичні) 

передумови виникнення правовідносин. 

Юридичний факт як підстава  виникнення, зміні або припинення 

правовідносин. Ознаки юридичних фактів: конкретність та індивідуальність, 

соціальна змістовність, об’єктивований вираз, прямий або непрямий зв’язок з 

правом, причинний зв’язок із правовими наслідками. Події як юридичні 

факти. Абсолютні та відносні події. Юридичні факти-дії. Факти-стани – 

триваючі дії. Правомірні і неправомірні дії. Юридичні акти та юридичні 

вчинки. Проступки та злочини.  

Правостворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі юридичні факти. 

Фактичний (юридичний) складом. Прості фактичні склади. Складні 

фактичні склади. 

 

ТЕМА 21. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА 

Право і поведінка. Правозначуща поведінка. Ознаки правової 

поведінки: передбачуваність нормами права, соціальна значущість, вольовий 

і свідомий характер, здатність правової поведінки викликати юридичні 

наслідки.  

Правомірна поведінка. Неправомірна поведінка (правопорушення). 

Зловживання правом. Об’єктивно неправомірне діяння.   

Ознаки правомірної поведінки: відповідність праву, соціальна 

корисність, передбачуваність, масовість, добровільність і свідомість, 

активність.  

Структура правомірної поведінки (суб’єкти, об’єкти, суб’єктивна і 

об’єктивна сторона). 

Добровільна правомірна поведінка.  Вимушена правомірна поведінка. 

Мотиви правомірної поведінки. Соціально-активна форма правомірної 

поведінки. Звична правомірна поведінка. Конформістська правомірна 

поведінка. Маргінальна поведінка.  

Поняття зловживання правом. Ознаки зловживання правом: наявність у 

суб’єкта суб’єктивного права; діяльність суб’єкта по реалізації цього права; 

використання суб’єктивного права всупереч його соціальному призначенню і 
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спричинення цим використанням шкоди суспільним інтересам або інтересам 

інших осіб; відсутність правопорушення. 

Соціально належна поведінка. Соціально бажана для суспільства 

поведінка. Соціально допустима поведінка.  

Правові засоби стимулювання правомірної поведінки. 

Поняття правопорушення. Соціальна і юридична природа 

правопорушення. Ознаки правопорушення: протиправність, винність, 

шкідливість, діяння (акт поведінки), деліктоздатність особи, караність. 

Класифікація правопорушень: злочини і проступки.  

Класифікація правопорушень залежно від виду юридичної 

відповідальності.   

Юридичний склад правопорушення як система елементів 

правопорушення. Суб’єкт правопорушення. Об’єкт правопорушення. 

Загальний об’єкт правопорушення. Конкретний об’єкт правопорушення. 

Суб’єктивна сторона правопорушення. Вина як головний елемент 

суб’єктивної сторони. Об’єктивна сторона правопорушення.  

Поняття об’єктивно протиправного діяння. Ознаки об’єктивно 

протиправного діяння: суперечність правовим розпорядженням; шкода, що 

наноситься правоохоронюваним інтересам; відсутність складу 

правопорушення, негативна реакція з боку держави.  

Відшкодування матеріальної шкоди як основний вид державного 

примусу, вживаного за здійснення об’єктивно–протиправного діяння.  

Причини правопорушення. Об’єктивні чинники вчинення 

правопорушень. Суб’єктивні чинники здійснення правопорушень  

Теологічна теорія. Метафізична теорія. Антропологічні теорії. 

Соціологічні теорії. 

 

ТЕМА 22. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Юридична відповідальність як від соціальної відповідальності. 

Юридична відповідальність: її природа та сутність. Генеральна мета 

юридичної відповідальності. Цілі юридичної відповідальності. 

Ознаки юридичної відповідальності: державний примус, негативні 

наслідки, настає за винне антисуспільне діяння, процесуальна форма 

втілення.  

Фактичні підставі виникнення юридичної відповідальності. Юридичні 

підставі виникнення юридичної відповідальності. 

Функції юридичної відповідальності: охоронна; правовідновна 

(компенсаційна), профілактична (превентивна); виховна  

Принципи юридичної відповідальності як основоположні, 

загальноприйняті норми імперативного характеру: принцип законності; 

принцип обґрунтованості; принцип справедливості; принцип доцільності; 

принцип невідворотності; принцип своєчасності.  

Види юридичної відповідальності. Кримінальна, адміністративна, 

цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна відповідальність – 

конституційно-правова відповідальність . 
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Процесуальна відповідальність Сімейна відповідальність. Фінансова 

відповідальність. Ювенальна відповідальність. Міжнародно-правова 

відповідальність держави.  

Класифікація юридичної відповідальності за її основними цілями: 

правовідновна (репараційна). Каральна (репресивна).  

Основи юридичної відповідальності відповідно до Конституції 

України. 

 

ТЕМА 23. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА. ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС 

Поняття і структура юридичної практики. Види юридичної практики. 

Поняття і зміст юридичного процесу. Юридичний процес як 

нормативно встановлені форми упорядкування юридичної діяльності. 

Юридична форма правової діяльності і офіційних документів, які 

врегульовують цю діяльність. 

Види юридичного процесу. Правотворча процедура. Кримінальний 

процес. Цивільний процес. Адміністративний процес. 

Стадії юридичного процесу. 

 

ТЕМА 24. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА 

Право і свідомість. Місце і роль правової свідомості в системі форм 

суспільної свідомості. Об’єкт пізнання правосвідомості. Носії 

правосвідомості. Структура правосвідомості. Правова психологія. Правова 

ідеологія. 

Функції правової свідомості: гносеологічна (пізнавальна) функція; 

регулятивна функція; оцінна функція 

Рівні правосвідомості по глибині віддзеркалення правової дійсності:  

буденна, професійна, наукова. Види правосвідомості за суб’єктами: 

індивідуальна, групова, суспільна. Роль правосвідомості у процесі 

правотворчості та правореалізації.  

Правова культура та її зв’язок із загальною культурою. Правова 

культура: поняття, структура, функції. Правова культура суспільства. 

Правова культура людини. Професійна правова культура. Фактори 

формування професійної свідомості та правової культури юриста. Система 

вимог до правової культури юриста. Професійна правосвідомість і правова 

культура працівника органів внутрішніх справ. 

Правова культура і прогрес права: правова акультурація. 

Криза сучасної правосвідомості. Деформація правосвідомості – 

спотворене уявлення про цінність права. Правовий нігілізм. Об’єктивні і 

суб’єктивні чинники  правового нігілізму. 

Теоретичній і практичній правовий нігілізм. Правовий ідеалізм 

(романтизм). Правовий інфантилізм як різновид деформації правосвідомості. 

Правовий дилетантизм. Правова демагогія. Основні напрями боротьби з 

деформаціями правосвідомості. 
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Форми деформації професійної культури юриста та шляхи її 

подолання. Причини професійної деформації працівників правоохоронних 

органів.  

Поняття правового виховання.  Мета  та завдання правового виховання. 

Суб’єкти правового виховання. Форми правового виховання: правове 

навчання, правова пропаганда, юридична практика, безпосередня реалізація 

права, самовиховання. Методи правового виховання: переконання, 

заохочення, позитивний приклад, примус і покарання.   

Правова соціалізація. Первинної правова соціалізація. Вторинна 

правова соціалізація. Третинна правова соціалізація. Правова соціалізація: 

суспільний і особистий рівні. Професійна соціалізація.  

Форми правової соціалізації: за допомогою научення, шляхом передачі 

досвіду, «символічна» соціалізація. Пряма і опосередкована соціалізація. 

Чинники правової соціалізації: психологічні, економічні, політичні, релігійні, 

культурні. Механізми та принципи соціалізації. 

 

ТЕМА 25. ЗАКОННІСТЬ, ПРАВОЗАКОННІСТЬ 

І ПРАВОПОРЯДОК 

Законність як режим суспільно-політичного життя.  Законність як 

основа для становлення і розвитку демократії. Сутність законності. Мета 

законності. Загальні вимоги законності. Законність і законодавство. 

Законність і правозаконність. Законність і доцільність. Законність і культура. 

Засоби і методи реалізації вимог законності. Категорія правозаконності.  

Принципи законності: верховенства закону; єдності законності; 

загальності законності; рівності всіх перед законом; гарантованості основних 

прав і свобод людини; взаємозв’язку законності і демократії. Принцип 

доцільності; принцип невідворотності відповідальності.  

Соціальна цінність і об’єктивна необхідність правопорядку. 

Правопорядок як мета і результат правового регулювання. Правопорядок: 

поняття, функції і принципи. Правопорядок і суспільний порядок. 

Співвідношення правопорядку, законності і суспільного порядку. Основні 

шляхи укріплення законності та правопорядку.  

Гарантії законності – як система умов і засобів, що забезпечує процес 

реалізації законності. Система гарантій законності і правопорядку.  Загальні 

умови що впливають на формування законодоцільної поведінки особи. 

Спеціальні (юридичні) засоби забезпечення законності. 

Відмінності  між правопорядком і громадським порядком. Проблема 

формування світового правопорядку. Забезпечення  світового правопорядку 

 

ТЕМА 26. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Поняття механізму правового регулювання. Правове регулювання і 

правовий вплив. Структура механізму правового регулювання.  

Межі правового регулювання. Способи (прийоми) правового 

регулювання: дозволи; зобов’язання; заборони; заохочення; рекомендації. 
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Типи правового регулювання. Зміст загально-дозвільного типу 

правового регулювання. Зміст спеціально-дозвільного типу правового 

регулювання. 

Стадії правового регулювання. Ефективність механізму правового 

регулювання. 

 

ТЕМА 27. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ  

Поняття правової системи. Структура правової системи суспільства: 

інституційний блок, нормативний блок,  функціональний блок,  ідеологічний 

блок.  

Національна правова система. Регіональна і міжнародна правова 

система. Правова мапа світу. Критерії об’єднання і класифікація правових 

систем світу. Правова сім’я. Групи правових систем. 

Критерії класифікації правових систем: єдність генезису,  спільність 

форм права, єдність структури системи права, єдність ідеологічних основ і 

принципів права,  єдність юридичної техніки.  

Англо-американський (прецедентний) тип правової системи. Етапи 

становлення правової системи Англії Характерні риси англо–американського 

типа правової системи.  

Романо-германська правова сім’я. Етапи становленні романо-

германської правової сім’ї. Характерні риси романо-германського типу 

правової системи. 

Сім’я релігійного права. Характерні риси релігійного типу правової 

системи. виступають Священні книги як основні джерела права. Сім’я 

звичаєвого (традиційного) права. Сім’я соціалістичного права.  

Еволюція і співвідношення сучасних правових систем світу. 

Правова система України. Історичні і соціально-культурні витоки 

правової системи України. Правова система України на правовій мапі світу. 

Її особливості і зв’язок із правовими системами світу. Особливості сучасної 

правової системи України. Основне джерело національного права. Додаткові 

джерела права в України. Застосування правового звичаю як джерела права в 

національній правової системі. Юридичний прецедент.  

Генеза і перспективи правової системи України. Розвиток правової 

системи України на сучасному етапі. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Шкала оцінювання успішності кандидата до зарахування 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

ОДУВС 

Визначення  

(результат відповіді) 

відмінно 5 
Відмінна відповідь з незначною 

кількістю помилок 

добре 4 

В цілому змістовна і правильна 

відповідь вище середніх стандартів, 

але з деякими помилками 

задовільно 3 
Відповідь непогана, але зі 

значною кількістю помилок 

незадовільно 2 

Необхідна додаткова робота для 

успішного складання вступного 

випробування 

Повторне перескладання додаткового вступного випробування з метою 

підвищення оцінки заборонено. 
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4. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

1. Юриспруденція та її система. Місце теорії держави і права в 

сучасній юриспруденції 

2. Предмет і функції теорії держави і права  

3. Методологія теорії держави і права  

4. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції 

5. Поняття суспільства, його структура та інститути 

6. Влада як соціальний інститут. Влада і соціальні норми в 

первісному суспільстві 

7. Основні теорії походження держави 

8. Основні теорії походження права 

9. Основні закономірності походження держави і права 

10. Історичні типи держави і права 

11. Держава, її ознаки та атрибути 

12. Функції держави: поняття, класифікація та форми здійснення  

13. Форма держави: поняття, структура, значення 

14. Поняття і види форм правління 

15. Поняття і види форм державного-територіального устрою 

16. Поняття і види форм державного режиму 

17. Державна влада та її властивості. Методи здійснення державної 

влади 

18. Механізм держави: поняття, структура і принципи 

19. Розподіл влади в державі 

20. Інститут законодавчої влади. Парламент, його повноваження та 

структура 

21. Інститут глави держави 

22. Інститут виконавчої влади. Уряд в сучасній державі 

23. Інститут судової влади 

24. Інститут контрольної влади. Омбудсман в сучасній державі 

25. Політична система суспільства: поняття, структура, функції. 

Місце держави в політичній системі суспільства 

26. Держава і об'єднання громадян 

27. Держава і місцеве самоврядування 

28. Громадянське суспільство: поняття і структура  

29. Співвідношення громадянського суспільства і держави. Держава 

і соціальне партнерство 

30. Поняття, принципи і форми демократії 

31. Правова держава: становлення ідеї, основні ознаки та 

перспективи 

32. Соціальна держава: становлення ідеї, основні ознаки та функції 

33. Правовий статус особи, його структура і види 

34. Права людини і права громадянина. Юридичні обов'язки людини 

і громадянина  

35. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі 
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36. Міжнародні стандарти прав людини. Міжнародні стандарти прав 

дітей і молоді 

37. Праворозуміння як категорія юридичної науки. Загальна 

характеристика сучасних концепцій праворозуміння 

38. Поняття, ознаки та сутність права. Функції права 

39. Цінність права. Право як явище цивілізації і культури. Принципи 

права  

40. Об'єктивне і суб'єктивне право 

41. Правові аксіоми, правові презумпції, правові фікції 

42. Поняття і види соціального регулювання  

43. Нормативне регулювання, норми та нормативні акти.  

44. Право - особливий соціальний регулятор. Правове регулювання 

та його предмет 

45. Норма права та її ознаки. Класифікація норм права 

46. Структура норми права. Способи викладення норм права 

47. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акту 

48. Система права та її структурні елементи 

49. Галузі права. Предмет і метод правового регулювання як 

критерії розмежування галузей права. Загальна характеристика основних 

галузей права України 

50. Інститути права 

51. Публічне і приватне право. Матеріальне і процесуальне право 

52. Співвідношення внутрідержавного (національного) і 

міжнародного права 

53. Джерела і форми права 

54. Правовий звичай 

55. Юридичний прецедент 

56. Нормативний договір 

57. Релігійний текст 

58. Юридична доктрина 

59. Нормативно-правовий акт 

60. Поняття, ознаки і види законів 

61. Підзаконні акти: поняття і види 

62. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі і за колом осіб 

63. Юридична техніка 

64. Правоутворення і правотворчість. Принципи та види 

правотворчості 

65. Законодавчий процес і його стадії 

66. Систематизація нормативно-правових актів 

67. Система законодавства: поняття і структура. Співвідношення 

системи права і системи законодавства. 

68. Поняття тлумачення норм права. Суб'єкти тлумачення норм 

права. 

69. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) 

70. Реалізація права: поняття, ознаки та форми 
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71. Правозастосування, його ознаки і функції 

72. Стадії застосування права. Основні вимоги правильного 

застосування права 

73. Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та 

подолання. Юридичні колізії 

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

75. Правовідносини: поняття, ознаки і види 

76. Структура правових відносин 

77. Передумови (підстави) виникнення правовідносин. Юридичні 

факти. Фактичний (юридичний) склад 

78. Правомірна поведінка, її ознаки та види 

79. Правопорушення, ознаки і види 

80. Юридичний склад правопорушення 

81. Юридична відповідальність, її ознаки і підстави 

82. Мета і функції юридичної відповідальності. Принципи 

юридичної відповідальності 

83. Види юридичної відповідальності 

84. Поняття, структура та види юридичної практики. 

85. Юридичний процес, його ознаки та стадії  

86. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури. Види 

юридичного процесу 

87. Правосвідомість, її структура та функції 

88. Рівні та види правосвідомості. Деформації правосвідомості 

89. Правове виховання, його мета, форми і методи. Правова 

соціалізація 

90. Правова культура та її структура. Професійна правосвідомість і 

професійна правова культура 

91. Законність та її принципи. Гарантії законності 

92. Правопорядок і громадський порядок. Проблема формування 

світового правопорядку 

93. Механізм правового регулювання, його елементи та стадії 

94. Правові акти, їх види та співвідношення. Правові стимули та 

обмеження в механізмі правового регулювання 

95. Правова політика: поняття, форми, принципи 

96. Правова система суспільства і система права, їх співвідношення 

97. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи 

98. Романо-германський (нормативно-актний) тип правової системи. 

Правова система України 

99. Релігійний та традиційний типи правової системи 
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