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Теорія держави  і права 

Поняття юридичної науки. Предмет теорії держави і права як 
теоретичної бази сучасного правознавства.   

Головні причини виникнення держави. Основні ознаки держави, що 
відрізняють її від організації влади в первісному суспільстві. Держава як 
політична форма організації громадського суспільства.  Поняття типу 
держави. Сучасні теорії типології держави і права. Функції держави: поняття. 
Система функцій держави.  

Поняття форми держави. Основні елементи форми держави.  
Державний апарат і система спеціальних владних установ. Поняття 

механізму держави. Основні характерні ознаки державного механізму. 
Структура державного механізму. Принцип розподілу влади. Політична 
система суспільства: поняття. Співвідношення політичної системи 
суспільства і громадянського суспільства.  

Право об’єктивне і право суб’єктивне. Суб’єктивне право як вияв 
об’єктивного права. Характерні риси суб’єктивного права. Поняття функцій 
права. Поняття та основні ознаки соціальних норм.  Поняття норми права. 
Ознаки норм права. Структура норм права: поняття, структурні елементи 
правової норми.  

Поняття форми права. Внутрішня структура права і поняття системи 
права.  Основні галузі права. Основні галузі права, що сформувалися в 
Україні. 

Поняття правотворчості. Суб’єкти правотворчості в Україні. Поняття 
системи законодавства. Складові частини системи законодавства. Мета та 
поняття систематизації нормативно-правових актів.  

Поняття правових відносин.  Види правовідносин. Соціальна природа 
реалізації норм права. Поняття реалізації норм права. Основні форми 
реалізації норм права. Сутність і значення тлумачення норм права. Поняття 
правосвідомості. Структура правосвідомості. Правомірна поведінка. 
Правопорушення. Поняття юридичної відповідальності.  

 
Конституційне право України 

Поняття конституційного права України, його місце і роль в правовій 
системі держави. Предмет і метод конституційного права та їх особливості. 
Система конституційного права як галузі права. Основні положення вчення 



про конституцію. Поняття фактичної та юридичної конституції. Функції 
Конституції України. Принципи Конституції України. Юридичні властивості 
Конституції України. Загальна характеристика структури Конституції 
України. 

Поняття та зміст конституційного ладу. Структура конституційного 
ладу. Основні принципи суспільного ладу в Україні. Поняття основних прав і 
свобод людини і громадянина, їх співвідношення. Міжнародні стандарти 
прав людини. Механізм реалізації конституційних прав і свобод людини.  

Поняття громадянства України. Основні політико-правові принципи 
громадянства. Поняття референдуму та їх види. Предмет всеукраїнського та 
місцевих референдумів.  

Поняття виборчого права. Класифікація виборів в Україні. Джерела 
виборчого права України. Виборчі принципи в Україні. 

Структура Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради 
України.  

Президент України як глава держави. Вимоги щодо кандидатів в 
президенти. Функції та повноваження Президента України.  

Характеристика законодавства, що регулює правовий статус Кабінету 
Міністрів України. Порядок формування уряду в Україні. Повноваження 
Кабінету Міністрів України в різних сферах суспільного життя.  

Поняття та принципи побудови судової системи в Україні. Система 
судоустрою в Україні. Конституційний Суд в системі державних органів 
України. Поняття місцевого самоврядування. Система місцевого 
самоврядування. Поняття територіального устрою в Україні.  
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Конституційне право України 
Поняття конституційного права України, його місце і роль в правовій 

системі держави. Предмет і метод конституційного права та їх особливості. 
Система конституційного права як галузі права. Основні положення вчення 
про конституцію. Поняття фактичної та юридичної конституції. Функції 
Конституції України. Принципи Конституції України. Юридичні властивості 
Конституції України. Загальна характеристика структури Конституції 
України. 

Поняття та зміст конституційного ладу. Структура конституційного 
ладу. Основні принципи суспільного ладу в Україні. Поняття основних прав і 
свобод людини і громадянина, їх співвідношення. Міжнародні стандарти 
прав людини. Механізм реалізації конституційних прав і свобод людини.  

Поняття громадянства України. Основні політико-правові принципи 
громадянства. Поняття референдуму та їх види. Предмет всеукраїнського та 
місцевих референдумів.  

Поняття виборчого права. Класифікація виборів в Україні. Джерела 
виборчого права України. Виборчі принципи в Україні. 

Структура Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради 
України.  

Президент України як глава держави. Вимоги щодо кандидатів в 
президенти. Функції та повноваження Президента України.  

Характеристика законодавства, що регулює правовий статус Кабінету 
Міністрів України. Порядок формування уряду в Україні. Повноваження 
Кабінету Міністрів України в різних сферах суспільного життя.  

Поняття та принципи побудови судової системи в Україні. Система 
судоустрою в Україні. Конституційний Суд в системі державних органів 
України. Поняття місцевого самоврядування. Система місцевого 
самоврядування. Поняття територіального устрою в Україні.  

Адміністративне право 
Адміністративне право як галузь права, як навчальна дисципліна та 

наука. Предмет і метод адміністративного права. Система адміністративного 
права. Управління як соціальне явище. Державне управління. Система 
основних принципів державного управління та їх реалізація в сучасних 
умовах.  

Відмежування механізму адміністративно-правового регулювання від 
суспільних понять і категорій. Поняття, структура та види адміністративно-



правових норм. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Поняття 
державної служби і державних службовців.  

Поняття і види об’єднань громадян. Адміністративно-правовий статус 
об’єднань громадян. Порядок державної реєстрації політичних партій та 
громадських організацій.  

Поняття і види форм державної влади. Акти органів державної 
виконавчої влади. Адміністративний примус (поняття, його види і порядок 
застосування). 

Поняття і система способів забезпечення законності в діяльності органів 
виконавчої влади. Контроль з боку органів законодавчої влади.  
 Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в 
умовах економічної реформи. Управління використанням і охороною 
природних ресурсів. Управління митною справою в Україні. Управління в 
соціально-культурній сфері. Управління в сфері оборони та безпеки України. 
Управління в сфері внутрішніх справ. Управління в сфері юстиції.  

 
Цивільне право  

Поняття цивільного права як галузі права. Предмет цивільно-правового 
регулювання: особисті немайнові та майнові відносини. Метод цивільно-
правового регулювання. Функції сучасного цивільного права. Принципи 
цивільного права. Система цивільного права. Джерела цивільного права та їх 
види. Поняття і структура цивільного законодавства. Співвідношення 
цивільного права і цивільного законодавства. Дія цивільного законодавства у 
часі, просторі та за колом осіб. Аналогія закону та аналогія права. Поняття та 
особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільних правовідносин: 
суб’єкти, об’єкти та зміст.  

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Юридичні особи як 
суб’єкти цивільного права. Держава Україна, Автономна Республіка Крим і 
територіальні громади як суб’єкти цивільного права. 

Поняття і види об'єктів цивільних прав. Особисті немайнові права 
фізичних осіб.  Здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання 
обов’язків: загальні положення. Підстави виникнення, зміни і припинення 
цивільних правовідносин. Правочини як підстави виникнення, зміни і 
припинення цивільних правовідносин. 

Поняття та види представництва. Підстави виникнення представництва. 
Поняття та форма довіреності.  

Поняття і значення строків та термінів в цивільному праві. Роль і місце 
строків та термінів у цивільних правовідносинах. Визначення строку та 
терміну. Початок перебігу строку. Закінчення строку. Порядок вчинення дій 
в останній день строку. Види цивільно-правових строків. Позовна давність у 
цивільному праві. 
 Захист цивільних прав. Відповідальність в цивільному праві. 
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