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Виникнення держави і права. 

Організація життя людей у бездержавному суспільстві. Етапи розвитку 

первісного суспільства. Соціальна влада первіснообщинного ладу. Соціальні 

норми первісного суспільства.  

Причини виникнення держави і юридичного права. Три великі поділи 

праці. Поняття юридичного права. Формування права разом із виникненням 

держави.  

Теорії походження держави. Теологічна теорія. Патріархальна теорія. 

Договірна теорія. Теорія насильства. Психологічна теорія. Расова теорія. 

Органічна теорія. Соціально-економічна теорія.  

Особливості формування політичної організації суспільства у різних 

народів. Формування держави і права у народів Стародавнього Сходу, 

Центральної та Південної Америки, у східних слов'ян, тощо. Відмінність норм 

поведінки у первісному суспільстві від норм юридичного права. Порівняльна 

характеристика взаємозалежності держави і права. 

 Роль держави та права в організації суспільного життя людей. Держава як 

уособлення суверенітету народу та нації. Співвідношення права з економікою 

та політикою. 

Держава: поняття, ознаки, функції. 

Поняття й ознаки держави. Держава як організація політичної влади у 

соціально неоднорідному суспільстві. Ознаки держави. Державний суверенітет. 

Суверенітет народу та нації.  

Механізм та апарат держави. Принципи державного апарату України. 

Система органів державної влади України. Орган держави. Класифікація 

органів держави.  

Функції держави. Внутрішні функції держави. Зовнішні функції держави. 

Економічна функція держави. Соціальна функція держави. Культурно-виховна 

функція держави. Екологічна функція держави. 

Поняття форми держави. 

Форма держави. Державне правління. Монархія. Обмежена та необмежена 

монархія. Види обмежених та необмежених монархій. Республіка. Юридичні 

властивості парламентських республік. Юридичні властивості президентських 

республік. Юридичні властивості змішаних республік. 

 Державний устрій. Проста та складана форма державного устрою. 

Унітарна держава. Федерація. Юридичні властивості та види федерацій. 

Конфедерація. Юридичні властивості та види конфедерацій. Імперія.  

Державний режим. Демократичний режим. Основні принципи, ознаки та 

властивості демократичних державно-правових режимів. Авторитарний 

політичний режим. Основні принципи, ознаки, властивості та види 

авторитарних державно-правових режимів. Тоталітарний режим. Основні 



принципи, ознаки, властивості та види тоталітарних державно-правових 

режимів. 

Загальна характеристика громадянського суспільства і правової 

держави. Поняття та ознаки громадянського суспільства. Правова держава. 

Основні принципи, властивості та ознаки правової держави. Історико-правовий 

аспект формування ідеї правової та соціальної держави. 

Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. 

Співвідношення і взаємодія держави та особи. Форми взаємодії держави та 

об’єднань громадян. Загальна характеристика концепцій про сутність і 

соціальне призначення держави.  

Основні напрямки формування правової держави в Україні. Основні риси 

формування громадянського суспільства в Україні. 

Поняття права та його ознаки. 

Спільні та відмінні риси права та інших соціальних норм. Соціальна 

норма. Ознаки соціальних норм. Види соціальних норм. Технічні норми. Норми 

моралі. Звичаї і традиції. Релігійні норми. Корпоративні норми. Етичні норми. 

Естетичні норми. Політичні норми. Норми права.  

Поняття та ознаки права. Юридичне право. Ознаки права. Принципи права. 

Соціальна цінність права. Відмінність між правом і мораллю. Природне і 

позитивне право. Суб'єктивне і об'єктивне право. 

 Функції права. Види функцій права. Регулятивна функція. Охоронна 

функція.  

Правова норма. Ознаки правової норми. Структура правової норми. 

Гіпотеза. Види гіпотез. Диспозиція. Види диспозицій. Санкція. Види санкцій. 

Норма права і стаття нормативного акту. Способи викладу правових норм. 

Прямий спосіб викладу. Відсильний спосіб викладу. Банкетний спосіб викладу. 

Види правових норм.  

Тлумачення правових норм. Види та способи тлумачення правових норм. 

Правозастосовча діяльність. Ознаки правозастосовчої діяльності. Аналогія 

закону. Аналогія права. 

Джерела та форми права. 

Джерела права. Правовий звичай. Правовий прецедент. Нормативно-

правовий договір. Нормативно-правовий акт. Переваги нормативно-правового 

акта. Види нормативно-правових актів. Правотворчість. Ознаки правотворчості. 

Принципи правотворчості. Види правотворчості. Форми участі держави у 

правотворчості. Правотворчість як процес створення правових норм. 

Встановлення і санкціонування правових норм. Зміст і значення 

правотворчості. Суб'єкти права законодавчої ініціативи.  

Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесу. Специфіка 

законодавчого процесу. Офіційне оприлюднення нормативного акту. Закон. 



Ознаки закону. Конституція. Види Конституцій. Види підзаконних актів в 

Україні. Індивідуально-правові акти. 

Поняття, склад і види правовідносин. 

Поняття та структура правовідносин. Ознаки правовідносин. Класифікація 

правовідносин. Зміст правовідносин. Суб'єктивне право та юридичний 

обов'язок. Ознаки та форми юридичного обов'язку.  

Суб’єкти правовідносин. Правосуб’єктність. Поняття правоздатності і 

дієздатності. Особливості правосуб’єктності фізичних осіб. Види дієздатності 

фізичних осіб. Деліктоздатність. Осудність та неосудність. Юридична особа: 

поняття та ознаки. Особливості правосуб’єктності юридичних осіб. осіб. Об'єкт 

правовідносин. 

Юридичні факти: дії та події. Юридичні акти та вчинки. Неправомірні 

діяння: злочини та проступки. 

Основи конституційного права України. 

Конституційне право України: предмет, місце в системі національного 

права. Методи конституційного права. Джерела сучасного конституційного 

права України. Суб’єкти конституційного права. Конституційна правоздатність 

та дієздатність. Конституційні правовідносини.  

Класифікація конституційних законів. Засади конституційного ладу 

України. Державний лад. Основні принципи конституційного ладу України. 

Конституція України 1996 р. та її юридичні властивості.  

Основні конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в 

Україні. Види конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в 

Україні. Гарантії та механізми захисту прав і свобод в Україні. Види гарантій та 

механізмів захисту прав і свобод в Україні та за кордоном. Загальна 

характеристика системи органів державної влади. Засади та система 

територіального устрою України. Автономна Республіка Крим. Місцеве 

самоврядування. Конституційний Суд України. 

Основи адміністративного права України. 

Поняття, предмет та цілі адміністративного права. Основні проблеми 

сучасного адміністративного права. Система адміністративного права. Джерела 

адміністративного права.  

Суб'єкти адміністративного права. Адміністративна правоздатність. 

Адміністративна дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян. 

Права громадян у сфері державного управління. Колективні суб'єкти 

адміністративного права. Система органів виконавчої влади. Правові акти 

управління. Характеристика органів місцевого самоврядування.  

Основи кримінального права України. 

 Поняття кримінального права. Предмет та метод кримінального права. 

Джерела кримінального права. Основні риси кримінального права. 

Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика.  



 Склад кримінального правопорушення. Поняття, ознаки, види та стадії 

кримінального правопорушення. Поняття та форми вини. Умисел. 

Необережність. Стадії вчинення кримінального правопорушення. Співучасть та 

її форми. Співучасники злочину. Обставини, що виключають злочинність 

діяння.  

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Поняття і види 

покарання. Ознаки покарання. Призначення покарання, звільнення від 

покарання та його відбування. Судимість: строки погашення та умови її зняття. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Кримінальна відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень. 

Види норм Особливої частини Кримінального кодексу України. Кваліфікації 

злочинів і кримінальних проступків. Принципи кримінально-правової 

кваліфікації злочинів. 

Основи фінансового права України. 

Фінанси і фінансова діяльність держави. Фінансове право. Фінансові 

правовідносини. Суб'єкти фінансового права. Фінансова система України. 

Органи, види в та методи фінансового контролю в Україні.  

Бюджет і бюджетна система України. Принципи бюджетної системи 

України. Бюджетний устрій. Бюджетний процес. Стадії бюджетного процесу. 

Загальна характеристика Бюджетного кодексу України Поняття і види 

державних доходів. Державні видатки.  

Поняття, ознаки податку. Податкова система України. Загальна 

характеристика Податкового кодексу України. Види податків. 

Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Права та 

обов'язки платників податків. Об'єкти оподаткування. 

Основи цивільного права України. 

Загальні засади цивільного права Норми цивільного права. Майнові та 

особисті немайнові відносини. Принципи цивільного права. Джерела 

цивільного права. Цивільні правовідносини.  

Суб'єкти та об'єкти цивільних прав. Цивільна правоздатність і дієздатність 

фізичних та юридичних осіб. Види юридичних осіб. Держава, як суб’єкт 

цивільних правовідносин.  

Строки та терміни. Позовна давність. Правочини та їх представництва. 

Захист цивільних прав та інтересів. Право власності, його форми, види та 

захист. Приватна власність. Державна власність. Комунальна власність.  

Зобов’язальне право. Суб’єкти зобов’язального права. Підстави 

виникнення зобов’язань. Види зобов’язань. Цивільно-правовий договір. 

Класифікація цивільно-правових договорів. Спадкування. Види спадкування. 

Право інтелектуальної власності 

  



Основи сімейного права України. 

Поняття сім'ї. Предмет та система сімейного права. Особливості сімейних 

відносин. Джерела правового регулювання сімейних відносин. 

 Поняття шлюбу. Порядок одруження. Недійсність шлюбу. Свобода 

шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Підстави недійсності шлюбу.  

Права та обов'язки подружжя. Шлюбний договір. Припинення шлюбу та 

його правові наслідки. Права та обов'язки матері, батька та дитини. 

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка та 

піклування. Права та обов’язки опікунів та піклувальників. Державні органи 

опіки та піклування. 

Основи трудового права України. 

Загальні засади трудового права. Предмет та метод трудового права. 

Принципи трудового права. Джерела трудового права. Трудові правовідносини, 

їх склад та підстави виникнення. Роботодавець.  

Колективний договір. Порядок укладання та основні етапи колективного 

договору. Трудовий договір: зміст, форма, порядок укладання. Види трудового 

договору. Контракт. Сумісництво. Зміна умов трудового договору і 

переведення на іншу роботу. Припинення трудового договору. Особливості 

укладання трудового договору з неповнолітніми. Випробування при прийнятті 

на роботу. 

 Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання відпусток. Заробітна 

плата, гарантії та компенсації. Поняття заробітної плати. Робочий час та час 

відпочинку неповнолітніх.  

Трудова дисципліна та методи її забезпечення. Правове регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах установах, організаціях. 

Основи земельного права України. 

Земельне право України: поняття, предмет, метод. Система та джерела 

земельного права. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин. Право 

власності на землю. Види форм власності на землю. Приватизація земельних 

ділянок.  

Права та обов’язки власників землі та землекористувачів. Право 

земельного сервітуту. Особливості оренди землі та орендна плата за землю. 

Застава землі. Поняття іпотеки. Порядок вирішення земельних спорів. 

Основні засади правосуддя та судочинства в Україні. 

Поняття, ознаки та принципи правосуддя. Правосуддя в Україні. Поняття 

судочинства. Види судочинства. 

 Судова система України. Цивільне судочинство. Цивільний 

процесуальний кодекс України. Господарське судочинство. Господарський 

процесуальний кодекс України. Адміністративне судочинство. Кримінальне 

судочинство. Кримінальний процесуальний кодекс України. Апеляція. 



Особливості провадження в кримінальних справах про злочини неповнолітніх. 

Конституційний Суд України. 
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