
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1.  «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна. 

2.  Роль  держави  в  організації  суспільства  і  здійсненні  політичної  

влади. Напрями організації державою суспільства та його політичної 

системи. 

3.  Право як складова політичної системи суспільства. Напрями 

здійснення правом політичної влади в суспільстві. 

4.  Поняття  «функція  держави».  Взаємозв’язок  і  взаємозалежність  

між функціями держави та їх розвитком на різних етапах розвитку держави. 

5.  Форма правління.  

6.  Механізм держави як система державних організацій . 

7.  Сутність  правової  держави.  Ознаки  правової  держави  її  історичні  

джерела. 

8.   Поняття  соціальної  держави.  Риси  та  ознаки  соціальної  держави.  

Принципи соціальної держави. 

9.  Право  як  система  нормативного  регулювання.  Принципи  права.  

Соціальна цінність права, функції права та його структура. 

10.  Поняття соціальних норм. Ознаки соціальних норм. Загальні риси і 

види соціальних норм. 

11.  Поняття  та  фактори  правотворчості.  Види  та  суб’єкти  

правотворчості. Методи та стадії право творення. Принципи право творення. 

12.  Поняття  «система  права».  Види  сучасних  правових  систем. 

Характеристика складових елементів системи права. 

13.  Система законодавства.  

14.  Система права і законодавства України.  

15.  Систематизація  нормативних  актів.  Кодифікація  як  вища  форма 

систематизації. Хронологічна і тематична інкорпорація. 

16.  Поняття  «галузь  права».  Поділ  галузей  права  на  підгалузі  та  

інститути права. 

17.   Реалізація норм права, форми і методи її здійснення. 

18.  Поняття  «правове  регулювання».  Предмет,  метод  і  межа  

правового регулювання. 

19.  Склад і зміст правовідносин. Суб’єкти правовідносин та їх види. 

Об’єкти правовідносин. 

20.  Поняття  «правова  свідомість»  та  її  ознаки.  Характерні  ознаки 

правосвідомості. 

21.  Зміст  законності.  Основні  вимоги  до  законності.  Основні  

принципи законності.  

22.  Поняття правопорядок. Правопорядок і громадський порядок. 

23.  Поняття  «юридична  відповідальність».  Характеристика  основних  

видів юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. 

24.  Роль права в організації суспільства. 



25.  Поняття  «громадянське  суспільство»  та  його  ознаки.  Структура 

громадянського суспільства.  

26.  Роль державного апарату у функціонуванні держави.  

27.   Особливості становлення в Україні держави соціального зразка. 

28.  Право як система нормативного регулювання, як міра, масштаб 

свободи і поведінки людини, громадянина та держави. 

29.  Основи юридичної відповідальності відповідно до Конституції 

України. 

30.  Тлумачення норм права. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

1.  Предмет і метод конституційного права. 

2.  Конституційно-правові норми: поняття, види та особливості. 

3.  Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин. 

4.  Загальна характеристика джерел конституційного права. 

5.  Поняття та характер конституційно-правової відповідальності. 

6.  Функції конституції. 

7.  Види конституції. 

8.  Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції 

України 1996 року. 

9.  Гуманістичні та демократичні засоби конституційного ладу в Україні. 

10.  Форми здійснення влади народу. 

11.  Характеристика державного режиму в Україні. 

12.  Політичні  партії  і  громадські  організації,  їх  конституційно-

правовий статус. 

13.  Громадяни України, апатриди і біпатриди. 

14.  Конституційні права, свободи людини і громадянина. 

15.  Конституційні обов’язки людини і громадянина. 

16.  Виборча система: поняття та види виборчих систем. 

17.  Конституційний  статус  органів  законодавчої,  виконавчої  і  

судової влади. 

18.  Верховна  Рада  України  –  єдиний  орган  законодавчої  влади  в  

Україні, Парламент України.  

19.  Статус народного депутата України. 

20.  Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури. 

21.  Конституційний  статус  Президента України  як  глави держави  та 

його трансформація в процесі конституційної реформи. 

22.  Конституційний  статус  Ради  національної  безпеки  і  оборони  

України як координаційного органу при Президентові України. 

23.  Система органів виконавчої влади. 

24.  Компетенція Кабінету Міністрів України. 

25.  Урядові комітети. 

26.  Міністерства  та  інші  центральні  органи  виконавчої  влади:  

система, порядок формування. 

27.  Система місцевих органів виконавчої влади. 

28.  Система судових органів та порядок їх формування. 



29.  Конституційний статус прокуратури в Україні. 

30.  Територіальний та державний устрій. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

1.  Предмет  і  система  адміністративного  права  та  його  місце  в  

правовій системі держави  

2.  Відносини  публічного  управління.  Відносини  відповідальності 

публічної адміністрації.  

3.  Публічна адміністрація та відносини адміністративних зобов'язань. 

4.  Адміністративно-правові відносини та адміністративно-правові 

норми. 

5.  Особливості   та  види  адміністративно-правових  відносин.1.  

Категорія "публічна адміністрація" в нормативних і літературних джерелах.  

6.  Президент  України  та  система  органів  публічної  адміністрації. 

Співвідношення Президента України з гілками влади. 

7.  Повноваження  Президента  України  у  сфері  виконавчої  влади. 

Повноваження  Президента  України  щодо  формування  структур  публічної  

адміністрації.  

8.  Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби 

Президента України.  Місце  Кабінету  Міністрів  України  в  системі  органів  

публічної адміністрації. Основні завдання Кабінету Міністрів України. 

9.  Закон  України  "Про  Кабінет  Міністрів  України"  від  27.02.14.  

Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів.  

10.  Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Кабінету 

Міністрів України.  Акти  Кабінету  Міністрів  України.  Поняття  

"центральні  органи виконавчої  влади"  як  суб'єкти  публічної  адміністрації.  

Види  центральних органів виконавчої влади.  

11.  Міністерство в системі органів публічної адміністрації 

12.  Правові засади діяльності міністерств.  

13.  Урядові органи державного управління. Взаємодія центральних 

органів виконавчої  влади  з  іншими  суб'єктами  публічної  адміністрації.  

Поняття "місцеві органи виконавчої влади" як суб'єкти публічної 

адміністрації. Види місцевих органів виконавчої влади. 

14.  Місцеві  державні  адміністрації  в  системі  органів  публічного 

адміністрування. Основні завдання місцевих державних адміністрацій. 

15.  Повноваження  місцевих  державних  адміністрацій.  Делегування 

місцевим державним адміністраціям повноважень обласних і районних рад. 

16.  Поняття "адміністративне судочинство".  

17.  Завдання адміністративного судочинства 

18.  .Система адміністративних судів. Компетенція адміністративних 

судів. 

19.  Особи, які беруть участь у справі.  

20.  Форми і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви. 

21.  Апеляційне провадження.  

22.  Співвідношення адміністративного проступку та злочину. 

23.  Поняття "склад адміністративного проступку". 



24.  Види складів адміністративного проступку. Система ознак складу. 

25.  Відокремлення  адміністративної  відповідальності  від  інших  видів 

юридичної відповідальності.   

26.  Відповідальність посадових осіб.  

27.  Передача  неповнолітнього  під  нагляд  батькам  або  особам,  які  їх  

заміняють,  чи  під  нагляд  педагогічного  або  трудового  колективу  за  їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.  

28.  Позбавлення  спеціального  права,  наданого  даному  

громадянинові. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

29.  Надіслання  протоколу.  Випадки,  коли  протокол  про  

адміністративне правопорушення не складається. 

30.  Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. 

Види постанов по справі про адміністративне правопорушення. 


