
ПИТАННЯ  

для підготовки до складання вступного іспиту до аспірантури 

зі спеціальності 081 «Право» 

 
Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права 

(протокол  № 4 від «14» січня 2022 р.) 

 

1. Правознавство як суспільна наука. 

2. Предмет та особливості загальної теорії права. 

3. Соціальна ґенеза права.  

4. Право і мораль. 

5. Право і релігія. 

6. Право і політика. 

7. Право і економіка. 

8. Свобода як правова цінність. 

9. Рівність як правова цінність. 

10. Справедливість як правова цінність. 

11. Людська гідність як правова цінність. 

12. Право як соціальне явище. 

13. Основні концепції праворозуміння. 

14. Поняття та ознаки права. 

15. Публічна влада. Правові обмеження влади. 

16. Правопорядок: поняття та ознаки. 

17. Держава як правова організація влади. 

18. Державний суверенітет та його обмеження. Суверенні права. 

19. Форма держави. Особливості форми держави в Україні. 

20. Нетипові нормативні приписи та їх види. 

21. Правова держава: становлення та розвиток. 

22. Джерела права: поняття та види. 

23. Нормативно-правовий договір як джерело права. 

24. Судовий прецедент і судова практика джерела права. 

25. Правовий звичай як джерело права. 

26. Правова доктрина як джерело права. 

27. Правове регулювання та його межі. 

28. Методи правового регулювання. 

29. Способи і методи правового регулювання. 

30. Типи правового регулювання. 

31. Недержавні суб’єкти правового регулювання. 

32. Правосвідомість та її співвідношення з правом. 

33. Поняття правової культури. Типи правових культур. 

34. Система права: поняття та структура. 

35. Публічне право. 

36. Приватне право. 

37. Матеріальне і процесуальне право. 

38. Галузі та інститути права. 

39. Міжнародне і національне право. 

40. Принципи права та їх співвідношення з нормами права. 

41. Галузеві та міжгалузеві принципи права. 

42. Правова визначеність як загальний принцип права. 

43. Пропорційність як загальний принцип права. 



44. Розумність як загальний принцип права. 

45. Норма права і нормативний припис. Структура норми права. 

46. Види норм права. 

47. Нормотворчість: поняття, види, функції. 

48. Стадії та принципи нормотворчості. 

49. Нормотворча техніка: поняття та зміст. 

50. Мова нормативно-правових актів. 

51. Склад правових відносин: суб’єктивне право та юридичний обов’язок. 

52. Нормативно-правові акти, їх ознаки та види. 

53. Закон: поняття, ознаки, види. 

54. Кодекс: поняття та види. 

55. Підзаконні нормативно-правові акти. 

56. Дія нормативно-правових актів. 

57. Юридичний документ: поняття, особливості, види. 

58. Поняття та види правових відносин. 

59. Юридичні факти  та їх класифікація. Фактичний склад. 

60. Суб’єкти правових відносин та їх види. Правосуб’єктність. 

61. Об’єкти правових відносин та їх види. 

62. Зміст правових відносин. 

63. Юридично значуща поведінка: поняття, ознаки, види. 

64. Правомірна поведінка, її ознаки та види. 

65. Правопорушення, його ознаки та види. Склад правопорушення. 

66. Зловживання правом та об’єктивно неправомірне діяння.  

67. Ознаки та підстави юридичної відповідальності.  

68. Види юридичної відповідальності. 

69. Цілі і функції юридичної відповідальності. 

70. Юридична відповідальність та державно-правовий примус. 

71. Реалізація і застосування норм права. 

72. Стадії та принципи правозастосування. 

73. Акти застосування норм права.  

74. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання та усунення. 

75. Колізії в законодавстві:  види, правила їх подолання. 

76. Тлумачення в праві: поняття та види. 

77. Способи тлумачення норм права. 

78. Інтерпретаційні акти: поняття та види. 

79. Юридична аргументація: поняття, ознаки, структура. 

80. Права людини: поняття та ознаки. 

81. Ґенеза прав людини. 

82. Каталог прав людини.  

83. Зобов’язання держави у сфері прав людини. 

84. Демократія: поняття, принципи, цінність. 

85. Поняття правової системи. 

86. Ідея верховенства права: становлення та сучасність. 

87. Вимоги верховенства права. 

88. Верховенство права і правосуддя. 

89. Правова система суспільства та її структура. 

90. Види правових систем. 

 

Завідувач кафедри 

теорії та філософії права               Олександр Петришин 


