ВСТУП
Програма співбесіди з «Основ правознавства» для вступників на основі
повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня
«бакалавр», містить програмний матеріал аналогічний тому, що вивчається
у загальноосвітніх школах і з яким абітурієнти повинні ознайомитися у
процесі підготовки до співбесіди.
Програма співбесіди з «Основ правознавства» складається зі вступу,
трьох розділів: «Теорія держави і права», «Основні засади конституційного
ладу України» та «Найважливіші положення окремих галузей права
України», які в свою чергу поділяються на окремі теми, а також зі списку
рекомендованої літератури.
Основною метою співбесіди є виявлення знань з таких важливих
понять юриспруденції, як держава, причини її виникнення, функції, форми,
ознаки держави; право та його ознаки, правові відносини та їх елементи,
форми (джерела) права, норми права, основні галузі права та ін.
Для успішного виконання завдань вступники повинні:
знати:
 поняття, ознаки, причини виникнення, функції, форми, механізм та
теорії держави;
 поняття, ознаки, причини виникнення, функції права;
 поняття, структуру, види норм права, як основи правового
регулювання;
 основні джерела права;
 поняття і систему органів державної влади України;
 основні характеристики Конституції України;
 права, свободи і обов’язки людини і громадянина;
 поняття демократії;
 основні характеристики галузей права.
уміти:
 орієнтуватись в чинній законодавчій базі;
 правильно визначати ключові терміни з основних галузей права та
вільно володіти ними;
 чітко формулювати та пояснювати поняття, що містяться в
положеннях конституційного, цивільного, сімейного, трудового,
адміністративного та кримінального права;
 аналізувати норми права вищезазначених галузей;
 правильно тлумачити і застосовувати норми права;
 проводити аналіз різних інститутів права;
 вирішувати практичні завдання та грамотно обґрунтовувати свою
позицію.
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РОЗДІЛ І.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Поняття теорії держави і права. Онтологічна, методологічна,
евристична, системотворча, практико-прикладна, комунікативна, навчальна,
прогностична та інші функції теорії держави і права. Предмет теорії
держави і права. Методологія теорії держави і права. Характеристика
основних методів теорії держави і права.
Історія походження держави. Чинники виникнення держави. Теорії
походження держави (патріархальна, теологічна, договірна, органічна,
матеріалістична, насильницька, психологічна, расова, космічна, сакральна,
технократична тощо).
Поняття державного правління. Тенденції розвитку держав за формою
державного правління. Загальна характеристика монархії. Загальна
характеристика республіки. Форма державного устрою: поняття,
класифікація, особливості. Роль економічних, політичних, національних та
інших чинників у творенні форм державного устрою. Загальна
характеристика унітарної та федеративної держав.
Апарат держави і система спеціальних владних установ. Принципи
організації та діяльності апарату сучасної демократичної держави. Форми
діяльності державного апарату. Органи держави; їх види та специфічні
ознаки. Критерії поділу органів влади. Система взаємних стримувань і
противаг.
Категорії «людина», «особа», «громадянин». Поняття правового
статусу. Співвідношення правового статусу особи і громадянина. Історія
формування прав і свобод людини. Основні підходи до правового статусу
людини і громадянина. Основні обов’язки людини. Конституційні права,
свободи та обов’язки громадян України; їх гарантії.
Форми та інститути демократії. Вибори як інститут демократії.
Референдум. Роль засобів масової інформації в демократичному суспільстві.
Громадянське суспільство як умова свободи й демократії. Демократія як
цінність для суспільства. Елементи демократії в історії України.
Підходи до сутності права. Закономірності виникнення права та його
необхідність у суспільстві. Розуміння права у світовій і вітчизняній
юриспруденції. Поняття принципів права, їх значення. Взаємозв’язок між
об’єктивним і суб’єктивним юридичним правом. Сутність і зміст права,
його роль у реалізації загальносуспільних інтересів.
Поняття соціальної норми. Загальні риси та види соціальних норм.
Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки у первісному
соціально неоднорідному суспільстві. Поняття правової норми та її ознаки.
Структура правової норми. Елементи правової норми.
Виникнення поняття «джерела права». Співвідношення термінів
«форми права» та «джерела права». Класифікація форм права.
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Поняття та чинники правотворчості. Співвідношення категорій
«нормотворчість», «правотворчість» і «законотворчість». Методи і стадії
правотворчості. Функції, принципи й види правотворчості. Законодавчій
процес у парламенті України.
Поняття та зміст правової системи. Функції та структура правової
системи. Система права, система законодавства, правова система:
співвідношення понять і перспективи розвитку. Правові системи сучасності
та тенденції їх розвитку в умовах глобалізації.
Соціальна природа реалізації норм права. Основні форми
безпосередньої реалізації права. Правомірна поведінка як умова реалізації
права. Методи забезпечення реалізації норм права. Використання норм
права. Використання приписів норм права. Дотримання норм права.
Застосування норм права – специфічна форма людської діяльності.
Поняття і сутність тлумачення. Місце тлумачення у правовій діяльності
та механізмі правового регулювання. Загальна характеристика процесу
тлумачення права. Способи, результати і критерії тлумачення. З’ясування
норм права. Роз’яснення норм права. Види, акти тлумачення та їх дія.
Поняття офіційного тлумачення, його види. Неофіційне тлумачення норм
права, його види.
Поняття правовідносин та їх основні ознаки. Види правовідносин. Зміст
правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Види суб’єктів правовідносин.
Правоздатність і дієздатність суб’єктів правовідносин. Об’єкти
правовідносин. Поняття, види об’єктів правовідносин.
Поняття та види правомірної поведінки. Основні ознаки правомірної
поведінки. Необхідна та бажана поведінка. Соціально допустима поведінка.
Добровільна та вимушена правомірна поведінка.
Загальна характеристика законності. Основні вимоги законності.
Принципи законності у державі соціально-демократичної орієнтації.
Гарантії законності, їх поняття і види.
Поняття і структура правової системи суспільства. Типізація сучасних
правових систем світу. Романо-германський тип правової системи. Місце та
роль юридичної професії у романо-германських правових системах. Англоамериканський тип правової системи. Виникнення, розвиток і регіони
поширення загального права. Доктрина прецедентного права. Місце та роль
юридичної професії у правових системах загального права. Змішаний тип
правової системи. Міждержавні (міжнародні) правові системи. Тенденції
розвитку сучасної правової системи України та її інтеграція з
європейськими міждержавними правовими системами.
Сутність глобальних проблем сучасності. Форми прояву і можливості
вирішення глобальних проблем людства. Загальна характеристика основних
проблем сучасних держави і права. Значення процесів глобалізації для
України. Концепції футурології. Теорія конвергенції. Індустріальний
напрям
футурології.
Концепція
«технотронної
ери».
Теорія
постіндустріального суспільства. Концепція інформаційного суспільства.
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РОЗДІЛ ІІ.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
Поняття, предмет і методи конституційного права України як галузі
права. Місце конституційного права у правовій системі України. Система
конституційного права України. Інститути конституційного права.
Конституційно-правові норми. Структура конституційно-правової норми.
Класифікація конституційно-правових норм.
Конституційно-правові відносини: поняття і види. Суб’єкти та об’єкти
конституційно-правових відносин. Джерела конституційного права України:
поняття, види і зміст. Система нормативних джерел галузі конституційного
права України. Місце Конституції України у системі джерел галузі
конституційного права. Становлення науки конституційного права в
Україні, (основні етапи розвитку, правові школи, провідні українські вченіконституціоналісти). Розвиток конституційно-правових доктрин в Україні.
Періодизація розвитку конституційно-правових доктрин.
Поняття і сутність конституції. Форма, структура, юридичні
властивості та функції конституції. Конституціоналізм як загальна теорія
конституції. Поняття, сутність і характерні ознаки конституціоналізму як
політико-правового явища. Конституція як нормативно-правовий акт і як
документ. Види конституцій. Місце конституції в системі національного
законодавства.
Поняття та система правової охорони конституції. Конституційний
контроль
та
конституційний
нагляд.
Конституційно-правова
відповідальність. Склад та порядок утворення Конституційного Суду
України. Компетенція та акти Конституційного Суду України. Судді
Конституційного Суду України.
Поняття
конституційного
ладу.
Система
основних
засад
конституційного ладу України. Верховенство права, розподіл влади,
територіальне верховенство і єдність держави як конституційні принципи.
Державна влада і самоврядування народу. Правова держава. Поняття
суверенітету в конституційному праві. Державно-правові ознаки
суверенітету України. Державні символи України та інші атрибути
української державності. Політико-правове оформлення України як
суверенної держави. Соціальна держава. Держава і громадянське
суспільство. Конституційно - правовий статус національних меншин в
Україні.
Поняття та сутність громадянства. Принципи громадянства України.
Належність до громадянства України. Документи, які підтверджують
належність до українського громадянства. Підстави набуття громадянства
України.
Основні (конституційні) права та свободи людини та громадянина.
Система основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.
Критерії, класифікації основних прав і свобод. Основні права і свободи
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громадян України. Особисті (фізичні) права та свободи. Конституційні
обов’язки людини і громадянина в Україні. Додержання Конституції та
Законів України. Обов’язок не заподіювати шкоду природі та культурній
спадщині, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Обов’язок сплачувати податки і збори встановлені державою.
Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави.
Становлення інституту глави держави в Україні. Конституційно-правові
основи обрання Президента України (загальна характеристика).
Повноваження Президента України. Президент України як гарант
державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент
України у механізмі «ваг і стримувань» системи розподілу влади в Україні.
Припинення повноважень Президента України. Імпічмент Президента
України.
Поняття та сутність парламенту. Парламент та парламентаризм,
становлення парламентаризму в Україні. Конституційні основи порядку
формування та припинення діяльності Верховної Ради України (загальна
характеристика). Функції та компетенція парламенту України. Рахункова
палата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Повноваження народного депутата України у Верховній Раді України та її
органах. Повноваження народного депутата України у виборчому окрузі.
Гарантії депутатської діяльності. Недоторканість народних депутатів
України. Органи Верховної Ради України. Депутатські групи та фракції
парламенту. Парламентська коаліція.
Поняття та функції виконавчої влади. Система органів виконавчої
влади в Україні. Порядок утворення, склад та припинення діяльності
Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Конституційноправовий статус місцевих органів виконавчої влади. Порядок формування,
структура, повноваження, основні напрями і форми діяльності місцевих
державних адміністрацій. Відповідальність місцевих органів виконавчої
влади. Взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого
самоврядування.
Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут.
Європейська хартія про місцеве самоврядування. Поняття, система та
основні принципи місцевого самоврядування України. Правова,
організаційна, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.
Місцевий референдум, загальні збори (сходи) громадян за місцем
проживання та інші форми територіальної самоорганізації громадян.
Сільські, селищні, міські Ради - органи місцевого самоврядування.
Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування
(порядок утворення, структура, компетенція, форми діяльності).
Територіальна громада. Депутат місцевої ради. Сільський, селищний та
міський голова. Виконавчі комітети сільських, селищних та міських Рад.
Представницькі органи місцевого самоврядування в областях і районах.
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РОЗДІЛ ІІІ.
НАЙВАЖЛИВІШІ ПОЛОЖЕННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА
УКРАЇНИ
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Цивільне право як галузь права України. Предмет і метод цивільно–
правового регулювання. Функції та принципи цивільного права. Принципи
цивільного права. Система цивільного права України. Зв’язок цивільного
права з іншими галузями права (сімейним, трудовим, адміністративним,
фінансовим та іншими).
Поняття та зміст цивільних правовідносин. Елементи цивільних
правовідносин. Суб’єктивне цивільне право і суб’єктивний цивільно–
правовий обов’язок. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності.
Види цивільних правовідносин.
Способи індивідуалізації громадян. Цивільна правоздатність громадян:
зміст, виникнення і припинення. Поняття, види та обсяг дієздатності
громадян, випадки її обмеження.
Поняття та види правочинів. Односторонні правочини, їх види та місце
у
механізмі
цивільно–правового
регулювання.
Двосторонні
та
багатосторонні правочини (договори). Правочини зі скасувальною та
відкладальною умовами. Умови дійсності правочинів. Дієздатність
учасників як необхідна умова дійсності правочинів.
Взаємний зв’язок прав і обов’язків сторін у цивільному
правовідношенні. Поняття здійснення цивільних прав і виконання
обов’язків. Способи здійснення цивільних прав.
Особисті немайнові права фізичної особи та їх види. Особисті
немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Поняття права власності. Право власності в об’єктивному і
суб’єктивному розумінні. Зміст права власності. Межі здійснення права
власності.
Поняття, значення і функції договору в цивільному праві. Розвиток
свободи договорів. Система цивільно–правових договорів. Попередній
договір. Публічний договір. Зміст договору. Тлумачення договору.
Поняття та умови виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди.
Співвідношення
договірної
та
недоговірної
відповідальності.
Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на
самозахист. Особливості відшкодування моральної шкоди. Поняття
моральної шкоди. Визначення розміру відшкодування моральної шкоди.
Поняття, значення та види спадкування. Спадкування як універсальне
правонаступництво. Спадкодавці та спадкоємці. Спадкування за заповітом.
у. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. Виконання заповіту. Спадкування за
законом.
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ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА
Поняття сім’ї. Сім’я як первинна й основна структура суспільства.
Природне право людини на сім’ю. Поняття та види сімейних правовідносин.
Суб’єкти і об’єкти сімейних правовідносин. Суб’єктивні сімейні права і
обов’язки.
Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Умови вступу до шлюбу.
Право на шлюб. Шлюбний вік та його значення.
Поняття батьківських прав і обов’язків та підстави їх виникнення.
Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини. Загальні правила
визначення материнства і батьківства.
Поняття та види особистих немайнових прав подружжя. Право на
материнство. Право на батьківство. Право вибору подружжям прізвища.
Право кожного з подружжя на особисту свободу. Право на вибір свого
місця проживання. Право на припинення шлюбних відносин.
Порядок реєстрації народження дитини. Права і обов’язки батьків по
вихованню та розвитку дітей. Порядок вирішення спорів між батьками з
питань виховання дітей. Право діда і баби на спілкування з онуками.
Обов’язок батьків утримувати дитину. Способи виконання батьками
обов’язку утримувати дитину. Умови стягнення аліментів на дітей.
ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Поняття трудового права. Предмет трудового права. Поняття трудових
правовідносин, їх склад та особливості. Класифікація трудових
правовідносин. Суб’єкти трудового права. Об’єкти трудового права.
Поняття методу трудового права. Поняття системи трудового права як
галузі права. Поняття основних принципів трудового права. Функції
трудового права, їх поняття та значення. Класифікація функцій трудового
права.
Місце трудового права в правовій системі. Взаємодія трудового права з
іншими галузями права. Джерела трудового права. Класифікація джерел
трудового права. Конституція України. Кодекс законів про працю.
Поняття трудового договору. Форми і сторони трудового договору.
Зміст трудового договору: обов’язкові та додаткові умови. Класифікація
умов трудового договору, трудова функція.
Види трудових договорів за строками і змістом. Суміщення та
сумісництво. Поняття припинення трудового договору, розірвання та
звільнення. Підстави припинення трудового договору. Загальні підстави
розірвання трудового договору.
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ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Поняття кримінального права. Предмет і методи кримінального права.
Завдання й функції кримінального права. Джерела кримінального права.
Закон про кримінальну відповідальність у системі джерел кримінального
права.
Поняття злочину та ознаки злочину (суспільна небезпечність,
протиправність, винність, караність), їхній зміст. Місце злочину в системі
правопорушень. Відмежування злочину від інших правопорушень та від
правомірної поведінки. Малозначне діяння. Критерії класифікації злочинів.
Поняття, структура і значення складу злочину. Елементи (об’єкт складу
злочину, об’єктивна сторона складу злочину, суб’єкт складу злочину,
суб’єктивна сторона складу злочину), основні і факультативні ознаки складу
злочину.
Поняття
кримінально-правового
впливу
на
неповнолітніх.
Неповнолітній як об’єкт кримінально-правового впливу. Відмінність
кримінально-правового впливу на неповнолітніх від повнолітніх. Види
покарань, які застосовуються до неповнолітніх. Особливості їх призначення.
Підстави, передумови та наслідки звільнення неповнолітніх від покарання
та його відбування.
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Поняття і зміст адміністративного права. Місце адміністративного
права
у
галузевій
класифікації
правової
системи.
Предмет
адміністративного
права.
Система
адміністративного
права.
Співвідношення адміністративного права з іншими правовими
галузями. Джерела адміністративного права.
Поняття адміністративно-правової норми. Державні гарантії дії
адміністративного-правових норм. Структура адміністративно-правової
норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її особливості. Санкція.
Поняття адміністративно-правових відносин. Види адміністративноправових відносин. Вертикальні й горизонтальні адміністративно-правові
відносини.
Поняття адміністративного правопорушення. Склад адміністративного
правопорушення. Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта,
суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення. Вчинення
адміністративного правопорушення умисно. Вчинення адміністративного
правопорушення з необережності. Види адміністративних правопорушень.
Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Відокремлення
адміністративної
відповідальності
від
інших
видів
юридичної
відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності.
Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного
стягнення. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що
застосовуються до неповнолітніх.
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