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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ТЕМА 1. Основи теорії держави і права 

Сутність та ознаки держави. Історичні типи держави. Форми держави. 

Функції та механізм держави. Сутність і функції права. Правові норми в 

системі соціальних норм. Основні етапи становлення і розвитку України як 

суверенної незалежної держави. Сутність і принципи права України. Роль 

права в регулюванні суспільних відносин в Україні. Поняття, ознаки, 

суб’єкти та структура громадянського суспільства. Правова держава та 

громадянське суспільство: співвідношення та взаємозв’язок. Поняття та 

структура правової норми. Джерела права. Поняття системи права. Галузі та 

правові інститути в системі права. Система права і система законодавства. 

Систематизація законодавства та її форми (інкорпорація, кодифікація, 

консолідація). Поняття та структура (елементи) правовідносин. Юридичні 

факти та їх види. Поняття законності і правопорядку в суспільстві. Гарантії 

законності. Поняття та види правопорушень. Склад правопорушення. 

Поняття, підстави, цілі і види юридичної відповідальності. 

 

ТЕМА 2. Конституційне право України 

Поняття та система конституційного права України. Загальна 

характеристика Конституції України. Поняття та принципи конституційного 

ладу України. Принципи верховенства права, державного суверенітету, 

розподілу державної влади, здійснення місцевого самоврядування. Державні 

символи України. Права та свободи людини і громадянина та гарантії їх 

здійснення. Інститут громадянства в Україні. Основні обов’язки громадян 

України. Форми здійснення народовладдя в Україні. Форми безпосередньої 

демократії. Референдум. Виборче право та виборча система України. Система 

державних органів України. Верховна Рада України – єдиний орган 

законодавчої влади. Порядок обрання Президента України. Повноваження 

Президента України та його конституційний статус. Кабінет Міністрів 

України як вищий орган виконавчої влади. Система органів державної 

виконавчої влади. Судова система України та форми здійснення правосуддя. 

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції. 

Конституційні основи здійснення правосуддя в Україні. Система судів 

загальної юрисдикції. Прокуратура України та її роль у забезпеченні 

законності в державі. 
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ТЕМА 3. Адміністративне право 

Поняття та джерела адміністративного права. Адміністративно-

правові відносини. Суб’єкти адміністративного права. Система органів 

виконавчої влади. Поняття державної служби і державних службовців. 

Правовий статус державних службовців. Класифікація державних 

службовців. Громадяни та об’єднання громадян як суб’єкти 

адміністративного права. Форми і методи державного управління. Поняття 

актів управління та їх класифікація. Поняття адміністративного примусу та 

його види. Поняття адміністративної відповідальності. Поняття та види 

адміністративних стягнень. Органи, які уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення.  

 

ТЕМА 4. Фінансове та банківське право 

Поняття та джерела фінансового права. Поняття та види фінансово-

правових норм. Поняття та структура фінансово-правових відносин. Правові 

основи здійснення фінансового контролю в Україні. Органи, що здійснюють 

фінансовий контроль та їх повноваження. Правовий статус Рахункової 

палати. Бюджетна система України. Державний бюджет України. Місцеві 

бюджети. Поняття податкового права. Податкова система України. Основні 

засади податкового законодавства України. Поняття і види податків та 

зборів. Загальні засади встановлення податків і зборів в Україні. Елементи 

податку. Поняття банківського права, його система і джерела. Структура і 

склад банківської системи України. Правовий статус Національного банку 

України. Поняття та види банків. Правове положення банків в Україні. Види 

діяльності банку. Правове регулювання діяльності банків в Україні. 

 

ТЕМА 5. Цивільне право 

Поняття, принципи і система цивільного права. Джерела цивільного 

права. Цивільно-правові відносини та їх елементи. Підстави виникнення 

цивільних прав та обов’язків. Здійснення і захист цивільних прав. Захист 

честі, гідності та ділової репутації. Українська держава як учасник цивільних 

відносин. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Юридичні особи як 

учасники цивільних правовідносин. Створення, реорганізація та ліквідація 

юридичної особи. Види юридичних осіб. Установи та товариства. 

Підприємницькі і непідприємницькі товариства. Види господарських 

товариств. Поняття, принципи та суб’єкти підприємницької діяльності. 

Організаційно-правові форми підприємництва. Гарантії прав суб’єктів 

підприємництва. Поняття та умови дійсності правочинів. Недійсність 

правочинів та її наслідки. Представництво: поняття, види, суб’єкти, 
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повноваження представника. Поняття та зміст права власності. Суб’єкти 

права власності. Право приватної власності. Захист права власності. Поняття 

права інтелектуальної власності. Суб’єкти та об’єкти  права інтелектуальної 

власності. Особисті немайнові та майнові права автора. Поняття і види 

зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Поняття і види 

цивільно-правових договорів. Загальна характеристика договорів: купівлі-

продажу; поставки; міни; дарування; найму; підряду; перевезення; 

доручення; позики; банківського рахунка; банківського вкладу; кредитного 

договору. Поняття та значення зобов’язань, що виникають внаслідок 

заподіяння шкоди. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди. 

Поняття та види цивільно-правової відповідальності. 

 

ТЕМА 6. Господарське право 

Поняття та джерела господарського права. Суб’єкти господарського 

права: поняття та види. Господарські правовідносини: поняття та види. Види 

суб’єктів господарювання. Поняття та види господарської діяльності. 

Майнова основа господарювання. Поняття господарських зобов’язань.  

Поняття та особливості господарського договору. Форма господарського 

договору. Стадії укладення господарського договору. Порядок зміни та 

розірвання господарського договору. Поняття та підстави господарсько-

правової відповідальності. Поняття та види господарських санкцій. 

 

ТЕМА 7. Земельне право 

Поняття та джерела земельного права. Земельні правовідносини, їх 

загальна характеристика. Поняття та ознаки права власності на землю. 

Поняття та види права землекористування. Поняття та види обмежень прав 

на землю. Порядок набуття та реалізації права на землю. Склад та цільове 

призначення земель України. Правовий режим земель різного призначення. 

 

ТЕМА 8. Трудове право 

Поняття та джерела трудового права. Суб’єкти трудового права. 

Поняття колективного договору (угоди). Сторони та порядок укладення 

колективного договору. Зміст колективного договору. Поняття та зміст 

трудового договору. Загальний порядок укладення трудового договору. 

Випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового 

договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 

Правове регулювання зайнятості населення.  Поняття та види робочого часу. 

Поняття та види часу відпочинку. Поняття та зміст трудової дисципліни. 
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Заходи заохочення за успіхи у праці. Дисциплінарні проступки та 

відповідальність за їх вчинення. Поняття та підстави застосування 

матеріальної відповідальності працівників. Обмежена та повна матеріальна 

відповідальність. Поняття охорони праці. Загальні правила та спеціальні 

норми і правила охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та 

інвалідів. Відповідальність за порушення законодавства про працю і правил 

охорони праці. Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів. 

Органи, які розглядають трудові спори. Колективні трудові спори, порядок їх 

розгляду. 

 

ТЕМА 9. Кримінальне право 

Поняття та джерела кримінального права. Загальна характеристика 

Кримінального кодексу України. Поняття, ознаки та види злочинів. Склад 

злочину як підстава кримінальної відповідальності. Стадії вчинення злочину. 

Вина та її форми. Співучасть у вчиненні злочину. Кримінальна 

відповідальність за вчинення злочину. Підстави кримінальної 

відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння. Види 

покарання за вчинення злочинів. Поняття неосудності. Звільнення від 

кримінальної відповідальності. Обставини, що пом’якшують або обтяжують 

кримінальну відповідальність. Злочини проти основ національної безпеки. 

Злочини проти життя та  здоров’я, проти волі, честі та гідності особи. 

Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності. 
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