
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



Додатковий вступний іспит може бути призначений вступникам, які 

вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж 

та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста). 

Додатковий вступний іспит передує вступним іспитам з іноземної мови та 

спеціальності.  

Програма додаткового іспиту відображає загальне коло кваліфікаційних 

вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до ад’юнктури.  

На основі цієї програми складається перелік питань додаткового іспиту і 

формуються екзаменаційні білети. 
 

Розділ 1. Предмет загальної теорії держави і права 

Поняття та система юридичної науки. Загальна теорія держави і права як 

фундаментальна наука: поняття та риси. Предмет загальної теорії держави і 

права, його структура. Функції загальної теорії держави і права. 
 

Розділ 2. Методологія правової науки  

Методологія і методи в пізнанні держави і права. Загальні (філософські) 

підходи до дослідження держави і права. Загальнонаукові методи пізнання 

держави і права. Спеціальні та власні методи правознавства. 
 

Розділ 3. Загальна теорія держави і права в системі суспільних і  

юридичних наук 

Загальна теорія держави і права та суспільні науки. Загальна теорія 

держави і права в системі юридичних наук. Формування загальної теорії держави 

і права як самостійної науки. Загальна теорія держави і права як навчальна 

дисципліна, її завдання та система.  
 

Розділ 4. Походження держави і права 

Теорії походження держави і права. Публічна влада і нормативне 

регулювання в первісній общині. Загальні закономірності виникнення держави і 

права. Ознаки держави, що відрізняють її від самоврядування первісної общини. 

Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної общини. 
 

Розділ 5. Поняття, функції та форми держави 

Поняття та ознаки держави. Державна влада: поняття і елементи. 

Державний суверенітет. Типологія держави. 

Поняття функцій держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні 

функції держави. Зовнішні функції держави 

Поняття і структура форми держави. Форма державного правління. Форма 

державного устрою. Державно-правовий режим. Міжнародні об’єднання держав. 
 

Розділ 6. Механізм держави і державний апарат 

Механізм держави і його структура. Поняття державного апарату. 

Державні органи та їх види. Принципи організації і діяльності державного 

апарату. Поділ державної влади. Загальна характеристика і функції органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Організація влади на місцях. 



Взаємодія місцевих державних органів і органів місцевого самоврядування. 

Державна служба та її види. Державний службовець, посадова особа. 
 

Розділ 7. Поняття права та його місце в системі соціального регулювання 

Основні підходи до праворозуміння. Поняття права. Ознаки права. Право і 

його зовнішні форми. Функції права. Цінність права 

Поняття, загальні риси і види соціальних норм. Право і мораль. Право і 

політичні норми. Право і релігійні норми. Корпоративні норми, їх особливості і 

взаємодія з правом. Право і технічні норми. 
 

Розділ 8. Формування права та його джерела  

Правоутворення: поняття та етапи. Поняття форми права. Співвідношення 

форми і джерела права. Правовий звичай. Судовий прецедент і судова практика 

як джерела права. Нормативно-правовий договір. Нормативно-правовий акт. 

Загальні принципи права та правова доктрина як джерела права.  
 

Розділ 9. Принципи права 

Поняття, риси та класифікація принципів права. Загальнолюдські 

(цивілізаційні) принципи права. Загальні принципи права. Галузеві та 

міжгалузеві принципи права. Принципи правових інститутів.  
 

Розділ 10. Правове регулювання суспільних відносин  

Поняття правового регулювання суспільних відносин. Способи, методи та 

типи правового регулювання. Правовий режим. Види правового регулювання. 

Механізм правового регулювання суспільних відносин. Ефективність правового 

регулювання. 
 

Розділ 11. Норми права  

Поняття та загальні ознаки норм права. Види норм права. Структура норми 

права. Спеціалізовані норми права: природа, особливості та значення в 

правовому регулюванні. Співвідношення норми права і припису статті 

нормативно-правового акта. 
 

Розділ 12. Система права та система законодавства 

Поняття і структура системи права. Публічне і приватне право. Загальна 

характеристика галузей та інститутів права. Поняття системи законодавства, її 

співвідношення з системою права. Структура системи законодавства. Чинники 

формування та розвитку системи законодавства. Співвідношення норм 

міжнародного і національного права. 
 

Розділ 13. Нормативно-правові акти 

Нормотворчість: поняття, функції, принципи. Стадії створення 

нормативно-правових актів. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. 

Поняття, ознаки, види законів. Підзаконні нормативно-правові акти. Дія 

нормативно-правових актів у часі. Дія нормативно-правових актів у просторі і за 

колом осіб.  



Розділ 14. Нормотворча техніка  

Нормотворча техніка як різновид юридичної техніки. Нормотворча 

техніка: поняття, елементи, види. Законодавча техніка. 

 

Розділ 15. Систематизація нормативно-правових актів 

Поняття систематизації нормативно-правових актів. Облік, інкорпорація та 

консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів. Кодифікація 

та створення зводу законів як особливі змістовні форми систематизації 

нормативно-правових актів. 

 

Розділ 16. Юридичні колізії 

Поняття юридичних колізій та їх види. Колізії в законодавстві, їх види. 

Способи зменшення колізійності законодавства. 

 

Розділ 17. Правові відносини 

Поняття та риси правових відносин. Види правових відносин. Суб’єкти 

правових відносин, їх види. Правосуб’єктність. Поняття і види об’єктів правових 

відносин. Суб’єктивні права, правомочність та юридичні обов’язки суб’єктів 

права. Юридичні факти.  

 

Розділ 18. Правова поведінка.  

Поняття і види правової поведінки. Правомірна поведінка. Поняття 

правопорушення, його ознаки. Юридичний склад правопорушення. Види 

правопорушень. Причини правопорушень.  

 

Розділ 19. Юридична відповідальність 

Поняття юридичної відповідальності. Підстави юридичної 

відповідальності. Види юридичної відповідальності. Цілі і функції юридичної 

відповідальності. Принципи юридичної відповідальності.  

 

Розділ 20. Юридична діяльність  

Поняття та ознаки юридичної діяльності. Структура юридичної діяльності. 

Правові форми діяльності органів держави. Юридичний процес.  

 

Розділ 21. Застосування норм права 

Поняття реалізації правових норм. Застосування норм права як специфічна 

форма його реалізації. Стадії застосування нормативних приписів. Основні 

вимоги до правильного застосування нормативних приписів. Акти 

правозастосування, їх види. Прогалини в законодавстві і засоби їх заповнення та 

усунення. 

 

Розділ 22. Тлумачення норм права 

Поняття тлумачення норм права. Способи тлумачення норм права. 

Офіційне і неофіційне тлумачення норм права. Правотлумачні (інтерпретаційні) 

акти, їх види. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.  



Розділ 23. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина 

Поняття прав і свобод людини і громадянина. Їх загальна характеристика. 

Права і свободи людини і громадянина в їх історичному розвитку. Види прав, 

свобод і обов’язків людини і громадянина. Їх система в Конституції України 1996 

року. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній, правовій 

державі. Юридичні обов’язки людини і громадянина. Їх види. 
 

Розділ 24. Громадянське суспільство і держава 

Формування концепції громадянського суспільства. Поняття та ознаки 

громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства. 

Становлення громадянського суспільства в Україні.  
 

Розділ 25. Політична система громадянського суспільства 

Поняття та структура політичної системи громадянського суспільства. 

Держава та політичні партії в політичній системі громадянського суспільства. 

Політичні партії: правове регулювання статусу та діяльності. 
 

Розділ 26. Демократична держава 

Демократія як форма реалізації народовладдя. Форми та інститути 

демократії як прояв державної влади. Принципи демократії – основа організації 

і функціонування державної влади. Функції демократії. Демократія і 

самоврядування.  
 

Розділ 27. Правова, соціальна держава 

Концепція правової держави: виникнення та розвиток. Поняття і ознаки 

правової держави. Верховенство права. Верховенство права і законність. 

Поняття правопорядку. Поняття і ознаки соціальної держави. Шляхи 

формування соціальної, правової держави в Україні. 
 

Розділ 28. Правова свідомість 

Поняття, структура та функції правосвідомості. Види правосвідомості. 

Правосвідомість і право. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий 

нігілізм. 
 

Розділ 29. Правова культура суспільства 

Поняття правової культури. Види та типи правових культур. Правова 

культура особистості. Правова культура суспільства. Правова субкультура і 

правова контркультура.  
 

Розділ 30. Правова система суспільства 

Поняття та структура правової системи. Загальна характеристика правових 

систем сучасності. Наступність у правовій системі суспільства. Становлення та 

розвиток правової системи України.  
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

на додатковому вступному випробуванні до ад’юнктури зі спеціальності  

081 ПРАВО 

Оцінювання знань відбувається за двобальною шкалою: "зараховано" або 

"не зараховано".  

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник 

отримав оцінку "не зараховано", він не допускається до наступного вступного 

іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.  
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