
 



 

 

 

ВСТУП 

 

Україна, як правова держава, сприяє активізації діяльності нового 

покоління і появі висококваліфікованих фахівців у сфері права, правників, 

підготовлених до праці в сучасних умовах. 

 Завдяки ефективним найсучаснішим освітнім технологіям навчання в 

Поліському національному університеті, стане першим щаблем на сходах 

професійного успіху в обраній галузі. Юридична освіта, здобута в 

університеті за спеціальністю 081 «Право» освітнього ступеня «Бакалавр», 

забезпечує різносторонню і ґрунтовну підготовку з теорії права та практики 

його застосування. Досвідчені викладачі допомагають оволодіти як 

фундаментальними знаннями, так і практичними навичками зі спеціальності, 

формують здатність до успішної професійної діяльності. 

Студенти нашого університету отримують ґрунтовну професійну 

правничу та гуманітарну підготовку, а також вивчають цикл спеціальних та 

профільних дисциплін. 

В системі освіти майбутні фахівці отримують спеціалізовані знання, 

набувають вмінь, навичок правової роботи, формують свою правову 

свідомість, формально-логічне мислення. В свою чергу, функціонування 

системи юридичної освіти неможливе без узагальнення юридичної практики, 

виявлення закономірностей, методів та форм її здійснення, без вироблення 

правових концепцій соціального розвитку, без формування окремих 

юридичних термінів - тобто без наукового дослідження правової дійсності, 

яке разом із всією системою засобів та умов виробництва нових знань 

складає окрему форму та напрям юридичної діяльності. 

Випускник спеціальності 081 «Право» може здійснювати юридичну 

діяльність на професійній основі. Це означає, що в сфері юридичної 

діяльності працюють спеціалісти-професіонали, які володіють 

спеціалізованими правовими знаннями, відповідними навичками роботи, 

виконують кваліфіковано юридично-значущі дії, що визначають зміст їхньої 

роботи. 

Складність життєвих ситуацій, які вирішуються юристами, висока 

вимогливість правової процедури, особливість формально-абстрактного 

мислення та термінології юридичного спілкування передбачають, що 

юридичну роботу повинні здійснювати лише спеціально підготовлені 

фахівці. Якщо проаналізувати законодавство України, що регулює діяльність 

органів прокуратури, суду, адвокатури та деяких інших органів та установ, 

які здійснюють юридичну діяльність, то однією із вимог до кандидатів на 

посаду є наявність вищої юридичної освіти. 

Мета фахових випробувань для вступу на навчання з’ясування 

теоретичних знань та практичних навичок абітурієнтів, їх відповідність 

вимогам освітньої характеристики спеціальності 081 «Право». Фахове 

випробування передбачає тестування з дисципліни «Загальна теорія права».  

Для підготовки до фахових випробувань рекомендується користуватися 

наведеною у програмі літературою. 
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА 

 

1. Теорії походження держави і права 

Основні теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, 

органічна, теорія насильства, психологічна, договірна, історико-

матеріалістична, іригаційна. Загальна характеристика первісного суспільства: 

економіка, організація, регулювання. Суспільна влада та соціальні норми у 

докласовому суспільстві. Причини і умови, що спонукали виникнення 

держави і права. Східний (азійський) і західний шляхи виникнення держави. 

Загальні закономірності виникнення держави і права. 

 

2. Право і держава. Поняття, ознаки та функції держави. Форма 

держави 

Поняття держави та її основні ознаки. Функціональне призначення 

елементів держави: населення (об'єднання суспільства), територія, публічна 

влада, апарат державної влади, апарат державного примусу, податкова 

система, правова система нормативного регулювання. Внутрішня і зовнішня 

сторони суверенітету як ознаки держави. Співвідношення суверенітету 

держави з суверенітетом народу і суверенітетом нації. Національний 

суверенітет і право націй на самовизначення. 

Поняття функцій держави. Визначення основних напрямів діяльності 

держави. Класифікація функцій держави. Загальносоціальні функції держави, 

функції захисту групових інтересів. Внутрішні і зовнішні функції держави. 

Основні правові форми здійснення функцій держави (правотворча, 

правозастосовча, правоохоронна, контрольно-наглядова, інтерпретаційно-

правова, засновницька). Методи здійснення функцій держави (метод 

законності, метод переконання, метод примусу та інші). Функції сучасної 

держави України. 

 

3. Основні характеристики правової держави 

Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку. Основні 

положення теорії правової держави. Принципи правової держави. Принцип 

верховенства права. Принцип поділу влади. Реалії та перспективи втілення 

принципів правової держави в Україні. Специфіка реалізації принципу поділу 

влади в Україні. 

Україна як соціальна держава. Державна політика соціальної безпеки. 

Державна влада і забезпечення соціальної злагоди у суспільстві. 

 

 



 

 

 

4. Правовий статус особи 

Людина, особа, громадянин. Правовий статус особи. Права людини, її 

інтереси і свободи. Розвиток ідеї про права людини в Україні. Правовий 

статус людини за Конституцією України. 

Правова активність суб’єктів права, як необхідна гарантія захисту прав і 

свобод людини і громадянина. Шляхи формування активного типу правової 

правомірної поведінки населення. 

5. Об’єктивне та суб’єктивне право 

Поняття об’єктивного та суб’єктивного права. Форми виразу 

об’єктивного та суб’єктивного права. Спільні риси об’єктивного та 

суб’єктивного права. Взаємодія об'єктивного та суб'єктивного права. 

 

6. Право і людина. Права людини 

Поняття «правоздатність», «правосуб´єктність». Право як історичне 

явище. Становлення і розвиток прав людини. Визнання і захист прав та 

свобод людини. 

Теорія прав людини і практика. Концепція трьох поколінь прав людини. 

Поняття охорони та захисту прав людини. Гарантії прав і свобод людини і 

громадянина в демократичній правовій державі (економічні, політичні, 

духовні, юридичні тощо). 

 

7. Гарантії прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в 

демократичній державі 

Поняття прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Практична 

реалізація прав і свобод людини і громадянина в демократичній державі. 

Види гарантій прав і свобод людини і громадянина в демократичній державі. 

 

8. Міжнародний захист прав людини 

Організаційна структура європейської системи захисту прав людини. 

Концепція розвитку прав людини та її втілення в міжнародному праві. 

 

9. Поняття та ознаки громадянського суспільства 

Поняття та ознаки громадянського суспільства. Умови формування 

громадянського суспільства. Сутність громадянського суспільства як 

фундаменту формування правової державності. Обмеженість державної 

влади правом і законами. Взаємодія громадянського суспільства і держави. 

Принцип взаємної відповідальності людини і громадянина. Економічний, 

політичний, інформаційний, ідеологічний плюралізм, як засади формування 

громадянського суспільства в Україні.  

 

10. Наукові концепції праворозуміння 

Головні підходи до розуміння сутності права. Класовий підхід. 

Загальносоціальний підхід до сутності права. 

Різноманітність підходів розуміння права. Головні підходи до 

праворозуміння. Школа природного права (вчення древніх греків, концепції  



 

 

 

Дж.Локка, Б.Спінози, Г.Гроція, Ф.Вольтера, Дж.Роулса, Р.Штаммера, 

П.Пестеля, Г.Сковороди). Поділ права на природне і позитивне. Концепція 

позитивізму (Д.Остін, Г.Кельзен, Г.Харт, М.Берг, М.Коркунов, 

Г.Шершеневич). Соціологічна теорія права (О.Конт, Є.Ерліх, Р.Паунд, 

М.Окрідж, Г.Гурвич, Е.Дюркгейм). Право і суспільні відносини. Шляхи 

виникнення права у додержавний період за соціологічною теорією. 

Психологічна школа права (вчення Л.Петражицького). Психіка людини, як 

основне джерело права за психологічною школою права. Марксистське 

вчення про право (К.Маркс, Ф.Енгельс, П.Стучка, І.Рейснер). Зумовлена 

матеріальними умовами життя воля панівного класу, як джерело права. 

Політико-правове вчення інституціоналізму (М.Оріу). Зв’язок права зі 

справедливістю, свободою, рівністю у суспільних відносинах за 

ідеалістичною школою права. Генетичний, інструментальний, аксіологічний, 

системний, інтегративний підходи до праворозуміння.  

 

11. Поняття та ознаки права 

Соціальні та юридичні ознаки сучасного права. Нормативність, 

системність, формальна визначеність, вольовий характер, загальна 

обов'язковість, гарантованість державою, здатність виступати критерієм 

правомірності або неправомірності поведінки суб'єктів права тощо, як 

юридичні ознаки права. Соціальна справедливість і свобода, їх міра як 

сутність права. Право як система норм (правил) поведінки особи, нормативна 

основа організації та функціонування державної влади, об'єднань громадян, 

інших суб’єктів. 

 

12. Принципи та функції права 

Поняття принципів права і їх класифікація. Соціально-правові принципи 

права, їх суть. Спеціально-юридичні принципи права, їх поняття і види. 

Форми існування принципів права. Закріплення загальносоціальних та 

спеціально-юридичних принципів права в Конституції України. Правові 

презумпції та аксіоми. Функціонування права як його природна якість. 

Поняття функцій права. Система і класифікація функцій права. 

Характеристика загальносоціальних і спеціально-юридичних функцій права. 

Форми реалізації функцій права. Соціальна цінність права. 

 

 

13. Правове регулювання як особлива форма соціального 

регулювання 

Право як загальнолюдська цінність. Право як втілення справедливості та 

інструментальна цінність права. Право, політика, економіка. Поняття 

відносної самостійності права. 

Межі правового регулювання у суспільстві. Право і матеріальні 

суспільні відносини. Взаємовплив права і економіки. Безпосереднє та 

опосередковане регулювання правом економічних відносин. Роль права у 

стимулюванні розвитку нових економічних відносин. Право і демократія.  



 

 

 

Взаємовплив права і політики. Право як основа та форма (засіб) 

здійснення політики держави. Відображення в праві політичних процесів у 

суспільстві. Роль політики у визначенні змісту і напрямків правового 

регулювання. 

Право і людина. Біологічна, психологічна та соціальна сутність людини 

та відображення цих аспектів у правових нормах. 

 

14. Правова система і система права 

Поняття і структура правової системи. Поняття, основні ознаки і 

структура системи права. Публічне і приватне право. 

Галузь права. Характеристика основних галузей права. Інститут і 

підгалузь права. 

 

15. Джерела права 

Поняття і види джерел права, їх загальна характеристика. Правовий 

звичай. Правовий (судовий, адміністративний) прецедент. Нормативний 

правовий акт. Нормативний правовий договір (міжнародний, колективний). 

Доктринальна форма. Догми (принципи, правила) релігії, як форма права. 

Специфіка форм (джерел) права у різних правових системах. Значення форми 

права у правовому регулюванні суспільних відносин та систематизації 

законодавства. 

Судовий прецедент: основні ознаки, особливості та співвідношення з 

іншими формами права. 

Правовий звичай: поняття, основні ознаки та особливості. Звичаєве 

право: сутність, ознаки та взаємозв'язок із правовим звичаєм. 

Нормативно-правові договори: поняття, ознаки та види (типові, 

примірні, міждержавні нормативно-правові договори; внутрішні та зовнішні; 

господарські, страхування, т. ін.). 

 

16. Поняття, ознаки структура норми права 
Поняття і загальні ознаки норм права. Норма права як правило 

поведінки. Регулятивний і загальнообов’язковий характер норми права, 

соціальна, економічна і культурна обумовленість норми права, формальна 

визначеність норми права, примусовість, неперсоніфікованість. 

Співвідношення норми права з іншими соціальними нормами. 

Основні критерії класифікації норм права. Види норм права. Природа, 

особливості і значення в правовому регулювання спеціалізованих норм 

права. Види спеціалізованих норм права: норми-засади, норми-принципи, 

визначально-установчі норми, норми-дефініції, норми-презумпції, норми-

строки, норми-преюдиції, норми-фікції, норми-конструкції тощо. 

Регулятивні (правоустановчі) і правоохоронні норми права. Зобов’язальні, 

уповноважувальні і заборонні норми права. Імперативні норми права. 

Диспозитивні норми права. Рекомендаційні норми права. Заохочувальні 

норми права. Норми матеріального і процесуального права: їх взаємозв'язок і 

відмінність. Юридична колізія. Колізійні норми права. 



 

 

 

Структура норми права: поняття, елементи. Загальна характеристика 

структурних елементів норми права: гіпотези, диспозиції, санкції. 

Гіпотеза норми права: поняття і види (прості, складні, альтернативні 

гіпотези). Диспозиція норми права: поняття і види (абсолютно визначені, 

відносно визначені диспозиції). Санкція норми права: поняття і види 

(штрафні (каральні) і правопоновлюючі, абсолютно визначені та відносно 

визначені, прості, складні та альтернативні санкції). Структура регулятивних 

і правоохоронних норм права. 

 

17. Система законодавства 

Поняття і характерні риси системи права. Структура системи права, 

загальна характеристика її структурних елементів. Галузь права, як 

найбільший структурний підрозділ і центральна ланка права. Профілюючі, 

процесуальні і спеціальні галузі права. Підгалузь права, як структурний 

елемент системи права, її специфіка. Основні риси інституту права. 

Класифікація інститутів права: галузеві та міжгалузеві, прості та складні, 

регулятивні та охоронні. Правова норма (норма права), як первинний, 

найменший структурний елемент права. 

Система законодавства: поняття, основні риси та структурні підрозділи. 

Співвідношення системи права і системи законодавства. Структура 

законодавства. Основні види структурної організації законодавства: галузева 

(горизонтальна), ієрархічна (вертикальна), федеративна. Елементи 

горизонтальної структури законодавства: галузь законодавства, інститут 

законодавства, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий припис. 

Співвідношення галузі законодавства і галузі права. Фактори формування та 

розвитку системи законодавства. Структура законодавства України. 

Співвідношення між нормами міжнародного і національного права. 

Пріоритет норм міжнародного права над національним законодавством за 

Конституцією України. 

 

18. Систематизація нормативно-правових актів 

Поняття систематизації законодавства. Облік, інкорпорація та 

консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів. 

Кодифікація, як різновид систематизації законодавства, її характерні риси, 

мета, види. Види кодифікаційних актів. Інкорпорація: поняття та види. 

Офіційна та неофіційна інкорпорація. Критерії систематизації законодавства 

шляхом інкорпорації. Види інкорпорацій. Основні риси і цілі консолідації. 

 

19. Поняття, ознаки та види нормативно−правових актів 

Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, система та види. Закони та 

підзаконні акти, їх загальні та особливі риси.  

Порядок опублікування законів, інших нормативно-правових актів, 

набуття ними чинності, його правове урегулювання. 

Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативно-правових актів у 

просторі та за колом осіб. 



 

 

 

20. Правотворення і нормотворчість 

Поняття, функції і принципи нормотворчості. Стадії створення 

нормативно-правових актів.  

Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу. 

Види і форми правотворчості держави. Види правотворчості 

громадянського суспільства. Судова правотворчість - особливий вид 

правотворчості. 

 

21. Правові відносини. Юридичні факти 

Поняття і характерні риси правових відносин. Класифікація правових 

відносин. Регулятивні та охоронні правовідносини. Матеріально-правові та 

процесуально-правові правовідносини. Довгострокові та короткострокові 

правовідносини. Склад правових відносин. 

Юридичні факти: поняття, ознаки, роль у правовій системі. Класифікація 

юридичних фактів. Юридичні дії і події. Правоутворюючі, правозмінюючі і 

правоприпиняючі юридичні факти. Прості та складні юридичні факти. 

Одноразові і тривалі юридичні факти. Фактичний склад: поняття та 

специфічні риси. Відмінність фактичного складу від складного юридичного 

факту. 

22. Реалізація права. Правозастосування 

Поняття реалізації різних форм права і видів права. Основні форми 

реалізації норм права: дотримання, виконання, використання та застосування. 

Суб’єкти реалізації норм права. Основні вимоги реалізації норм права. 

Застосування права і правових норм як особлива форма реалізації права. 

Поняття, основні ознаки, суть і визначення правозастосувальної діяльності. 

Поняття механізму (процесу) і основні стадії (або етапи) правозастосувальної 

діяльності. Основні загальні вимоги правозастосувальної діяльності: 

правомірність, конституційність, правозаконність, справедливість, 

обґрунтованість, доцільність, істинність і об’єктивність, раціональність, 

гуманізм тощо. Основні і факультативні процесуальні вимоги застосування 

правових норм, згідно із процесуальним правом та законодавством.  

 

23. Юридичне тлумачення 

Поняття, суть і види тлумачення норм права. Поняття і суть офіційного 

тлумачення норм права і законодавства (аутентичне, нормативне, казуальне, 

делеговане). Суб’єкти офіційного тлумачення норм права. Роль і значення 

Конституційного суду України в тлумаченні Конституції України та законів 

України. Поняття і суть неофіційного тлумачення системи права і 

законодавства (доктринальне, професійне, непрофесійне, буденне тощо). 

Юридична сила офіційного і неофіційного тлумачення норм права. 

Тлумачення  системи права і законодавства за обсягом: буквальне, 

розширене, обмежене. 

Поняття і суть способів тлумачення норм права. Види  способів 

тлумачення норм права: історично-генетичний, логічний, системний, 

телеологічний (цільовий), граматичний, соціологічний, структурно-

функціональний тощо. 



 

 

 

24. Правомірна поведінка і правопорушення 

Поняття, ознаки і види правової поведінки. 

Правомірна поведінка: поняття, риси і види. Об'єктивна та суб'єктивна 

сторони правомірної поведінки. Типи правомірної поведінки. 

Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад правопорушення. 

Причини та природа правопорушень. Причини злочинності, її основні 

форми. Методи та форми боротьби зі злочинністю. 

 

25. Юридична відповідальність 

Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Мета, завдання і функції 

юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Поняття 

і зміст підстав юридичної відповідальності. Порядок покладання юридичної 

відповідальності. Юридична відповідальність і державний примус, питання 

їх співвідношення. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 

Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою 

(кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна). Класифікація 

юридичної відповідальності за характером санкцій (штрафна і 

правовідновлювальна). Юридична відповідальність в системі юридичних 

категорій. Співвідношення юридичної відповідальності і інших заходів 

державного примусу. 

 

26. Законність і правопорядок 

Поняття законності. Функції законності. Законність та дисципліна. Види 

дисципліни. 

Поняття та ознаки правового порядку. Структурні елементи 

правопорядку (суб’єкти правопорядку, акти реалізації вимог законності 

(правомірні дії), правові відносини) та його види. Співвідношення права, 

законності і правопорядку. Громадський порядок та правовий порядок: їх 

взаємовплив і взаємозв ’язок. 

Система гарантій законності і правопорядку. Економічні і політичні 

гарантії. Соціальні та ідеологічні гарантії. Юридичні (правові) гарантії 

законності і правопорядку: поняття і види. 

Основні напрямки зміцнення законності та правопорядку. 

 

27. Правосвідомість і правова культура 

Поняття та основні риси правової свідомості. Правосвідомість як 

різновид суспільної свідомості. Суб’єкти та об’єкти правосвідомості. Зміст 

правової свідомості, його елементи (правова ідеологія та правова 

психологія). Поняття та структура правової психології. Поняття та прояви 

правової ідеології. Ознаки, що відрізняють правову ідеологію від правової 

психології. Вимоги формування правової ідеології в демократичній правовій 

державі. Функції правової свідомості: гносеологічна, регулятивна, оцінна. 

Види правової свідомості. Побутова (емпірична), професійна, наукова 

(теоретична) правосвідомість. Індивідуальна, групова, масова і суспільна 

правосвідомість. 



 

 

 

Основні підходи до розуміння правової культури (антропологічний, 

соціологічний, філософський). Поняття і сутність правової культури. Рівні 

правової культури. Взаємозв’язок правової культури особистості і правової 

культури суспільства. Структурні елементи правової культури особистості. 

Елементи правової культури. Досконалість законодавства, стан законності та 

розвиток юридичної культури як важливі рівні правової культури 

суспільства. Роль правової культури у формуванні громадянського 

суспільства та правової держави. Правова культура у законодавчій та 

правозасовчій діяльності. Правова культура посадової особи та громадянина. 

Правова культура у корпораціях, об'єднаннях громадян. Співвідношення 

правової та політичної культури. 

 

28. Правове виховання. Правове навчання 

Поняття, ознаки та функції правового виховання. Система і механізм 

правового виховання. Правова вихованість. Правове загальне навчання 

(правовий всеобуч). Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання 

Правовий ідеалізм та реалізм. 

 

29. Верховенство права 

Поняття верховенства права. Елементи верховенства права. Формальна 

та матеріальна концепції верховенства права. Відмінності між формальною 

та матеріальною концепціями верховенства права.  

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  
З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО»  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО»   
ОС «БАКАЛАВР» 

 

 

1. Частина норми права, яка визначає умови, обставини її дії: 

1) гіпотеза; 

2) санкція; 

3) диспозиція; 

4) заохочення. 

 

2. Хто є суб’єктом права державної власності (власником): 

1)  Держава Україна; 

2)  народ України; 

3)  Автономна Республіка Крим; 

4)  Кабінет Міністрів України. 
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