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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням приймальної комісії
(протокол № 3 від 23.02.2021)

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування з
ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є фундаментальною, методологічною юридичною дисципліною в системі юридичної освіти, що сприяє підготовці юристів високої кваліфікації, готових і здатних брати активну участь у розбудові демократичної соціальної правової держави в Україні в умовах поступового формування громадянського суспільства.
Завдання загальної теорії держави і права обумовлені її місцем у системі навчальних юридичних дисциплін та полягають у наступному: 
по-перше, загальна теорія держави і права озброює знаннями найбільш загальних, основоположних закономірностей державно-правового життя суспільства; 
по-друге, вона закладає фундамент правової культури майбутніх фахівців, їх юридичного мислення;
по-третє, дає первинні уявлення про основні державно-правові поняття та категорії, необхідні для ефективного вивчення галузевих та інших юридичних дисциплін.
Головне завдання загальної теорії держави і права – формування у майбутніх фахівців уміння з виважених, наукових позицій давати належну оцінку складним явищам та процесам державно-правової дійсності, розкривати їх сутність, розуміти їх соціальне призначення, місце і роль у політичній та правовій системах суспільства. Озброєні її знаннями юристи можуть плідно сприяти розв’язанню різноманітних проблем державного і правового будівництва.
Завдання на фаховому вступному випробування з теорії держави і права спрямовуються на перевірку: 
– знання вступниками стану основних проблем загальної теорії держави і права, форм і функцій держави, принципів організації і діяльності державного апарату, основних елементів механізму правового регулювання, суспільних відносин; 
– розуміння сутності і значення правової форми регулювання суспільних відносин, змісту основних правових інститутів, структури системи права, форм і принципів реалізації права, поняття норм права та їх відмінності від інших регуляторів суспільних відносин; 
– уміння правильно тлумачити і застосовувати норми права, використовувати засоби та прийоми юридичної техніки, правила подолання колізій та заповнення прогалин у чинному законодавстві.

1. Предмет загальної теорії держави і права
Поняття юридичної науки. Обґрунтування наукового характеру юриспруденції. Система юридичних наук.
Загальна теорія держави і права як фундаментальна юридична наука: поняття та риси. Предмет загальної теорії держави і права, його структура.
Функції загальної теорії держави і права.

2. Методологія правової науки
Методологія і методи в пізнанні держави і права: поняття і значення. 
Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права. 
Загальнонаукові методи пізнання держави і права, зміст та особливості.
Спеціальні методи правознавства.
Власні методи правознавства.

3. Загальна теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук
Становлення загальної теорії держави і права як самостійної науки. Роль енциклопедії права та філософії права у процесі формування загальної теорії держави і права.
Загальна теорія держави і права та суспільні науки (філософія, соціологія, політологія, економічна теорія, соціальна психологія).
Загальна теорія держави і права в системі юридичних наук. Зв’язки теорії держави і права з історико-юридичними, галузевими, спеціальними (прикладними) юридичними науками та науками, що вивчають зарубіжні державу і право, наукою міжнародного права.
Загальна теорія держави і права як навчальна дисципліна, її завдання та система.

4. Походження держави і права
Родова община: поняття та характерні особливості. Публічна влада та органи самоврядування в родовій общині. Поняття, риси та функції соціальних норм (мононорм) первісного суспільства.
Причини, загальні закономірності та передумови виникнення держави і права. Значення різних чинників у процесі виникнення держави. Способи (шляхи) виникнення держави в різних регіонах світу. Основні чинники, що вплинули на виникнення права. 
Загальна характеристика основних теорій походження держави і права.
Ознаки держави і права, що відрізняють їх від самоврядування та нормативного регулювання первісної общини. 

5. Поняття держави
Поняття і ознаки держави. Держава як багатоаспектне явище. Соціологічний, політологічний та правовий вимір держави.
Поняття державної влади та її джерело в демократичній державі. Держава як апарат (механізм) політичної влади.
Поняття державного суверенітету, його ознаки. Внутрішній і зовнішній суверенітет. Суверенітет і суверенні права. Співвідношення державного, народного та національного суверенітету. Світові інтеграційні процеси і державний суверенітет.
Типологія держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до типології держави.

6. Функції держави
Поняття функцій держави. Зміст функцій держави і об’єкти їх впливу.
Класифікація функцій держави. Внутрішні та зовнішні функції держави, їх характеристика.

7. Форма держави
Поняття, ознаки та елементи форми держави. Фактори, що зумовлюють багатоманітність форм держави.
Поняття форми правління та її види. 
Поняття державного устрою та його види.
Поняття державно-правового режиму. Демократичний, авторитарний, тоталітарний державно-правові режими, їх ознаки.

8. Механізм держави і державний апарат
Поняття механізму держави, його співвідношення з державним апаратом. Загальні риси державних інституцій, що входять до складу механізму держави. 
Поняття державного апарату, його ознаки. Поняття та ознаки державного органу. Класифікація державних органів. 
Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ влади як конституційний принцип організації й діяльності державного апарату.
Поняття державної служби, її види. Державний службовець, посадова особа державного апарату.
Організація влади на місцях. Взаємодія місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

9. Поняття права
Основні підходи до праворозуміння.
Поняття та ознаки права. Право в об’єктивному та суб’єктивному сенсі. Право як міра соціальної свободи й відповідальності. Право і його зовнішні форми (закон, правовий звичай, прецедент, нормативний договір). 
Функції права, їх ознаки та класифікація.
Право як соціальна цінність. Загальнолюдський, загальносоціальний та особистісний вимір цінності права.

10. Право в системі соціального регулювання
Поняття соціальних норм. Загальні риси і види соціальних норм.
Мораль як соціальне явище, її роль у регулюванні суспільних відносин. Спільні риси та відмінності між правом і мораллю. 
Право і політичні норми. Співвідношення між політикою і правом.
Право і релігійні норми. Розмежування між нормами права і релігійними нормами. 
Поняття та ознаки корпоративних норм. Критерії розмежування норм права і корпоративних норм.
Поняття та групи технічних норм. Техніко-юридичні норми, їх особливості.

11. Формування права та його джерела
Поняття та етапи правоутворення. 
Поняття форми права. Співвідношення форм права та джерел права. Основні джерела (форми) права.
Нормативно-правовий акт як основне джерело права в романо-германській правовій системі. Види нормативно-правових актів.
Правовий звичай: поняття, ознаки, місце в системі джерел права України. 
Правовий прецедент: поняття та види. Прецеденти Європейського суду з прав людини в правовій системі України. 
Нормативно-правовий договір: поняття та види.
Загальні принципи права та правова доктрина як джерела права. 

12. Принципи права
Поняття принципів права та їх роль у правовому регулюванні суспільних відносин.
Види принципів права. 
Загальні принципи права.
Міжгалузеві принципи права: поняття та особливості. 
Принципи галузей та інститутів права. 

13. Правове регулювання суспільних відносин
Поняття правового регулювання суспільних відносин та його властивості. Співвідношення правового регулювання та правового впливу. Предмет правового регулювання. 
Види правового регулювання.
Способи правового регулювання. 
Методи правового регулювання. 
Типи правового регулювання, їх специфіка. Поняття правового режиму.
Поняття механізму правового регулювання суспільних відносин, його склад та структура. Обов’язкові та факультативні стадії механізму правового регулювання. 
Ефективність правового регулювання та шляхи її підвищення. 

14. Норми права
Поняття норми права, її ознаки. 
Види норм права, їх класифікації.
Структура норми права. Поняття та різновиди структурних елементів норм права.
Спеціалізовані норми права: їх природа, особливості та значення в правовому регулюванні. Види спеціалізованих норм права. 
Способи викладення норм права в нормативно-правових актах. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта.

15. Система права та система законодавства
Поняття та риси системи права.
Структура системи права. Публічне і приватне право, матеріальне і процесуальне право. Предмет і метод правового регулювання як критерії поділу права на галузі. 
Поняття галузі права, її риси. Загальна характеристика галузей вітчизняного права.
Поняття та властивості інститутів права, їх класифікація.
Поняття та ознаки системи законодавства, її співвідношення з системою права. Чинники формування та розвитку системи законодавства.
Співвідношення норм міжнародного і національного права.

16. Нормативно-правові акти
Поняття нормотворчості, її функції. Загальні і спеціальні принципи нормотворчості. Види нормотворчості. 
Поняття нормативно-правового акта, його відмінність від інших видів юридичних актів. Класифікація нормативно-правових актів.
Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. Законодавчий процес. Конституція як Основний закон держави та громадянського суспільства, що втілює принцип верховенства права. Класифікація законів.
Підзаконні нормативно-правові акти: поняття і класифікація.
Дія нормативно-правових актів у часі. 
Дія нормативно-правових актів у просторі та за колом осіб. Поняття та види юридичного імунітету.

17. Нормотворча техніка
Нормотворча техніка: поняття та ознаки. Елементи нормотворчої техніки.
Структура нормативно-правового акта та її елементи. Засоби і правила утворення спеціально-юридичного змісту нормативно-правового акта. Засоби і правила забезпечення системних зв’язків нормативно-правових актів.
Законодавча техніка як вид нормотворчої техніки. Засоби і правила законодавчої техніки.
Юридична термінологія та види правових термінів. Вимоги до використання правових термінів.

18. Систематизація нормативно-правових актів
Поняття і завдання систематизації нормативно-правових актів. Об’єкти та суб’єкти систематизації. Принципи систематизації нормативно-правових актів. 
Форми систематизації нормативно-правових актів, їх види.
Кодифікація та створення зводу законів як особливі змістовні форми систематизації нормативно-правових актів. Ознаки та методи кодифікації.

19. Юридичні колізії
Поняття та види юридичних колізій. Причини виникнення юридичних колізій. 
Колізії в праві. Колізії в законодавстві, їх ознаки і види. Основні правила їх подолання. Збіг колізій.
Способи зменшення колізійності законодавства. Попередження, подолання та усунення колізій у законодавстві. 

20. Правові відносини
Поняття та ознаки правових відносин, їх види. Склад правових відносин.
Поняття суб’єктів правових відносин, їх класифікація. 
Поняття та види об’єктів правових відносин. 
Юридичний зміст правовідносин. Поняття суб’єктивного права. Правомочність та її елементи. Поняття та елементи юридичного обов’язку.
Поняття і ознаки юридичного факту. Класифікація юридичних фактів. Складні юридичні факти та фактичний склад, їх співвідношення.

21. Правова поведінка
Поняття та ознаки правової поведінки. Види правової поведінки.
Правомірна поведінка: основні ознаки, склад та види.
Правопорушення: поняття та ознаки. Юридичний склад правопорушення.
Класифікація правопорушень. Злочини та проступки. Види проступків.
Причини та умови правопорушень, критерії їх класифікації. 

22. Юридична відповідальність
Юридична відповідальність: поняття та ознаки. Підстави юридичної відповідальності. 
Підстави, що виключають юридичну відповідальність.
Види юридичної відповідальності.
Загальносоціальні та індивідуальні цілі юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. 
Принципи юридичної відповідальності.

23. Юридична діяльність
Поняття та ознаки юридичної діяльності. Співвідношення юридичної діяльності та юридичної практики. 
Структура юридичної діяльності. Засоби і методи юридичної діяльності. Мета і фактичний результат юридичної діяльності. 
Правові форми діяльності органів держави: поняття та ознаки. Юридичний процес. 

24. Застосування норм права
Поняття реалізації норм права. Форми реалізації норм права.
Застосування норм права як специфічна форма їх реалізації. Допоміжна природа правозастосовної діяльності в механізмі правового регулювання. Форми правозастосування. 
Процес застосування норм права.
Основні вимоги правильного застосування норм права.
Акти застосування норм права, їх ознаки та відмінність від інших видів юридичних актів. Класифікація актів застосування норм права.
Прогалини в законодавстві, засоби їх усунення та подолання. 

25. Тлумачення норм права
Поняття тлумачення норм права. Об’єкт та безпосередній предмет тлумачення права. Статичний та динамічний підходи в тлумаченні права. 
Способи тлумачення норм права. 
Тлумачення норм права за суб’єктами інтерпретації.
Правотлумачні (інтерпретаційні) акти: поняття, ознаки, різновиди. 
Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.

26. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина
Поняття основних прав людини, їх ознаки. Права людини в історичному розвитку. Покоління прав людини. Основні міжнародно-правові документи по правах людини.
Класифікація прав і свобод людини.
Гарантії прав людини в демократичній правовій державі.
Юридичні обов’язки людини, їх класифікація. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.

27. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства
Формування концепції громадянського суспільства. Поняття та ознаки громадянського суспільства. Людина як найвища цінність громадянського суспільства. Громадянське суспільство як необхідна передумова розбудови демократичної правової соціальної держави. 
Інститути громадянського суспільства.
Становлення громадянського суспільства в Україні, основні проблеми його розвитку.
Поняття політичної системи суспільства, її структурні елементи. 

28. Демократична держава
Поняття демократичної держави, її ознаки. Цінність демократії.
Форми та принципи демократії. 
Функції та інститути демократичної держави. Суб’єкти демократії.
Поняття самоврядування, його риси та засади. Демократія і самоврядування, їх співвідношення. Самоврядування як засіб розвитку демократичної держави.

29. Правова соціальна держава 
Виникнення, розвиток та формування концепції правової держави.
Поняття та ознаки правової держави. Принципи правової держави.
Верховенство права і законність. Поняття і зміст принципу законності. Поняття правопорядку, його риси та різноманітність проявів. 
Поняття та ознаки соціальної держави. Співвідношення соціальної та правової держави. Шляхи формування соціальної правової держави в Україні.

30. Правова свідомість та правова культура суспільства
Правова свідомість як одна з форм суспільної свідомості: поняття і ознаки. Структурна правосвідомості. Основні функції правової свідомості.
Види правосвідомості.
Правосвідомість і право: значення правосвідомості в процесі правоутворення та правореалізації.
Поняття правової культури, її різновиди. Поняття субкультури і правової контркультури. 
Поняття та види деформації правосвідомості, їх прояви. 

31. Правова система суспільства
Правова система: поняття і риси. Складові елементи правової системи. Наступність у правовій системі суспільства. 
Поняття правової сім’ї, основні сім’ї правових систем.
Місце правової системи України серед правових сімей світу. Особливості становлення та розвитку правової системи України. 

Відповідальний секретар
приймальної комісії						В. А. Козак


