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ВСТУП 
 

Фахове випробування, як форма вступного випробування для вступу 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, передбачає перевірку 

здатності до опанування навчальної програми підготовленості вступника до 

здобуття ступеня вищої освіти Бакалавр за освітньо-професійною               

програмою Правознавство спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право на 

основі раніше здобутих компетенцій.  

Завданням фахового випробування при перехресному вступі є 

перевірка у вступників знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін 

«Конституційне право України», «Цивільне право України» та «Історія 

держави і права України» передбачених навчальним планом для підготовки 

освітнього ступеня Бакалавр за освітньо-професійною програмою 

Правознавство зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право. 

При складанні фахового випробування вступники повинні 

продемонструвати: 

 знання основних понять галузі конституційного права України, 

виконання функцій держави із забезпечення прав та свобод громадянина, 

формування державної політики у сфері соціально-економічних, політичних 

та культурних процесів у суспільстві, вміння обґрунтовувати конституційність 

і доцільність правових рішень; 

 знання основних понять галузі цивільного права України, сутності та 

змісту цивільних правовідносин, уміння орієнтуватися у способах та засобах 

правового захисту порушених прав фізичних та юридичних осіб, у перспективах 

розвитку цивільного права; 

 знання історичних процесів українського державотворення та 

розвитку правової думки, уміння аналізувати історичні події та виявляти їх 

сплив на формування права. 

Вступник повинен: 

 оперувати правовими поняттями i категоріями конституційного та 

цивільного права; 

 орієнтуватися в системі конституційного права та цивільного права 

України, користуватися джерелами права; 

 обґрунтовувати та пояснювати зміст конституційних та цивільно-

правових інститутів; 

 проводити аналіз чинного законодавства з позиції правильного 

розуміння правових ідей, категорій, понять, які дає вивчення правових і 

організаційних основ конституціоналізму і цивільних правовідносин; 

 характеризувати історичні особливості розвитку форми держави 

України у різні історичні періоди; 

 встановлювати роль і значення історичних пам’яток права України; 

 характеризувати систему державних органів управління і правові 

інститути України за конкретних історичних умов; 

 виокремлювати основні тенденції еволюції державного ладу України 
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та її правової системи в різні історичні періоди. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння програми підготовки освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою Правознавство спеціальності 081 Право галузі знань 

08 Право вступники повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста та здібності до набуття відповідних інтегральної, загальних та 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей. Обов’язковою умовою є 

вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма фахового випробування 

охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань, умінь 

і навичок особи, яка бажає навчатись в ПДАА з метою одержання ступеня 

вищої освіти Бакалавр за освітньо-професійною програмою Правознавство 

спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право. 

Порядок проведення додаткового фахового випробування визначається 

«Положенням про приймальну комісію Полтавської державної аграрної 

академії». 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Вступне фахове випробування для вступників передбачає виконання 

тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.  

Тестова перевірка знань з навчальних дисциплін «Конституційне право 

України», «Цивільне право України» та «Історія держави і права України», які 

вивчалися на рівні молодшого спеціаліста, охоплює систему базових тестових 

завдань закритої форми із запропонованими відповідями. 

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів: 

а) запитальної (змістовної) частини; 

б) 4 відповіді. 

Оцінювання здійснюється за шкалою від 50 до 100 балів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Відповідність балів вступних фахових випробувань шкалі 50-100 
 

За 4-х бальною 
шкалою 

За шкалою  
50-100 

 За 4-х бальною 
шкалою 

За шкалою  
50-100 

2,00-2,06 51  3,51-3,56 76 

2,07-2,12 52  3,57-3,62 77 

2,13-2,18 53  3,63-3,68 78 

2,19-2,24 54  3,69-3,74 79 

2,25-2,30 55  3,75-3,80 80 

2,31-2,36 56  3,81-3,86 81 

2,37-2,42 57  3,87-3,92 82 

2,43-2,48 58  3,93-3,98 83 

2,49-2,54 59  3,99-4,04 84 

2,55-2,60 60  4,05-4,10 85 

2,61-2,66 61  4,11-4,16 86 

2,67-2,72 62  4,17-4,22 87 

2,73-2,78 63  4,23-4,28 88 

2,79-2,84 64  4,29-4,34 89 

2,85-2,90 65  4,35-4,40 90 

2,91-2,96 66  4,41-4,46 91 

2,97-3,02 67  4,47-4,52 92 

3,03-3,08 68  4,53-4,58 93 

3,09-3,14 69  4,59-4,64 94 

3,15-3,20 70  4,65-4,70 95 

3,21-3,26 71  4,71-4,76 96 

3,27-3,32 72  4,77-4,82 97 

3,33-3,38 73  4,83-4,88 98 

3,39-3,44 74  4,89-4,94 99 

3,45-3,50 75  4,95-5,00 100 
 

Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По 

кожному завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких вступник 

повинен вибрати правильну. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання 

тестових завдань становить 100 балів. 

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для 

вступу на навчання вступників на основі раніше здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які при складанні фахового 

вступного випробування отримали не менше 68 балів. 

Тривалість фахового вступного випробування – 1 година. 
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

У РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН 

 

ДИСЦИПЛІНА «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 
 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права  

Поняття конституційного права як галузі права. Предмет і метод 

конституційного права. Принципи конституційного права України. Місце та 

роль конституційного права в системі національного права України. 

Конституційно-правові норми та їх специфіка. Підстави класифікації 

конституційно-правових норм. Конституційно-правові інститути. Система 

конституційного права України.  

Джерела конституційного права України. Міжнародні договори та 

загальновизнані принципи міжнародного права. Закон як джерело 

конституційного права. Конституційні звичаї, традиції. Поняття, особливості 

та склад конституційно-правових відносин. 

 

Тема 2. Конституційне право України як наука і навчальна 

дисципліна  

Предмет і завдання науки конституційного права. Функції науки 

конституційного права. Методологія науки конституційного права. 

Конституційне право України як навчальна дисципліна. 

 

Тема 3. Основи теорії конституції та конституціоналізму  

Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина. Формування 

американського конституціоналізму та його риси. Європейський 

конституціоналізм та його особливість. Поняття та система сучасного 

конституціоналізму.  

Причини виникнення конституції. Конституція як наслідок 

загальноєвропейської правової і політичної культури. Поняття конституції та 

її юридичні властивості. Функції конституції. Класифікація конституцій. 

Загальна характеристика сучасних конституцій. Порядок прийняття 

конституцій. 

 

Тема 4. Конституція – Основний Закон України 

Поняття та види конституції. Конституційний розвиток в Україні. 

Головні етапи розвитку українського конституціоналізму. Розробка і 

прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Конституційний процес 

на сучасному етапі.  

Загальна характеристика Конституції України 28 червня 1996 року. 

Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України.  

Тлумачення Конституції України. Реалізація Конституції України. 

Правова охорона Конституції України. Конституційний контроль в Україні як 

центральна ланка системи правової охорони Конституції України. Порядок 

внесення змін до Конституції України. 
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Тема 5. Засади конституційного ладу України 

Поняття «конституційний лад України». Гуманістичні засади 

конституційного ладу України. Економічні, політичні, соціальні та духовно-

культурні засади конституційного ладу. 

Основні конституційні характеристики сучасної Української Держави.  

Україна як суверенна держава. Співвідношення державного і народного 

суверенітетів.  

Акти міжнародного права в правовій системі України.  

Україна як правова держава: принцип обмеження влади Конституцією та 

законами, принцип поділу влади. Принцип верховенства права як складова 

конституційного ладу України. 

Україна як соціальна держава. Конституційні засади економічної 

системи. Соціальні зобов’язання держави за Конституцією України. 

Україна як демократична республіка. Принцип народовладдя. 

Співвідношення між формами безпосередньої та представницької демократії у 

реалізації публічної влади в Україні. Принцип багатоманітності. 

Конституційний лад та громадянське суспільство. 

Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України.  

Державні символи України: поняття, види, нормативне закріплення. 

Правові основи системи захисту конституційного ладу України. 

 

Тема 6. Громадянство України 

Поняття і зміст громадянства. Принципи громадянства. Підстави та 

форми набуття громадянства України. Підстави і форми припинення 

громадянства України. Повноваження державних органів, що вирішують 

питання громадянства. Процедури з питань громадянства. 

 

Тема 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в 

Україні 

Поняття «конституційний статус людини та громадянина». Система 

прав і свобод людини.  

Природні права людини та їх закріплення в конституційному 

законодавстві. Міжнародні стандарти в галузі прав і свобод людини. 

Принципи конституційного статусу людини. Принципи єдності, невід’ємності 

та невідчужуваності конституційних прав і свобод людини.  

Загальна характеристика особистих прав людини. Право на життя та 

способи його захисту. Свобода слова та її гарантії. Поняття та види 

інформації. Доступ до публічної інформації. Конституційний статус засобів 

масової інформації. Право на особисту недоторканність. Свобода пересування 

та вільній вибір місця проживання: поняття та умови реалізації. Право на 

свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації. 

Загальна характеристика політичних прав громадян. Виборчі права 

громадян. Принципи виборчого права. Право на свободу об’єднань. Види 

об’єднань громадян. Політичні партії: поняття, порядок легалізації, права. 

Громадські організації: поняття, порядок легалізації, їх права, особливості 
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конституційної відповідальності. Право на мирні зібрання.  

Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, 

соціальних, екологічних, культурних прав. 

Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства і 

біженців в Україні.  

Обмеження прав людини і громадянина. Права людини в умовах 

надзвичайного стану. Гарантії конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина. 

 

Тема 8. Конституційний статус суспільно-політичних інститутів  

Поняття «громадянське суспільство». Конституційно-правові 

передумови становлення в Україні громадянського суспільства. 

Об’єднання громадян у політичній системі України. Правовий статус 

політичних партій та громадських організацій. 

Право людини на свободу світогляду і віросповідання та створення 

релігійних організацій. Їх види, основи правового статусу. Принципи 

взаємовідносин держави і релігійних організацій.  

Поняття інформації, основні принципи інформаційних відносин в 

Україні. Види інформації та їх конституційно-правове регулювання. Правовий 

статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації.  

Тема 9. Форми безпосередньої демократії в Україні  

Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні.  

Вибори в Україні. Поняття виборчої системи і виборчого права. Загальна 

характеристика виборчої системи України та її принципи. Правова 

регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів 

України. Правове регулювання виборів Президента України. Суб’єкти 

виборчого процесу. Загальна характеристика стадій виборчого процесу. 

Референдум як форма народного волевиявлення. Поняття і види 

референдумів. Всеукраїнський референдум. Місцеві референдуми. Предмет 

референдуму. Порядок ініціювання референдуму громадянами України. 

Порядок призначення (проголошення) референдуму. Порядок проведення 

референдуму. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі. 

 

Тема 10. Конституційна система державних органів України 

Поняття державного органу України і його конституційний статус. 

Принципи організації і діяльності державних органів. Система органів 

державної влади, її елементна характеристика. Органи законодавчої влади. 

Органи виконавчої влади. Органи судової влади. Місце Президента України у 

системі органів державної влади. Принципи організації і діяльності органів 

державної влади, їх конституційне закріплення та практика реалізації в 

Україні. 

 

Тема 11. Верховна Рада України – орган законодавчої влади 

України 

Сутність та зміст парламентаризму. Конституційний статус парламенту 
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– Верховної Ради України. Верховна Рада України в механізмі державної 

влади. Функції та повноваження Верховної Ради України. Склад та структура 

Верховної Ради України. Організаційно-правові засади діяльності Верховної 

Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. 

Конституційний статус народного депутата України. Набуття та 

припинення ним повноважень. Його права та обов’язки. Депутатський запит 

та депутатське звернення. Гарантії діяльності народного депутата України. 

Депутатська недоторканність. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як орган 

парламентського контролю. 

 

Тема 12. Законодавчий процес в Україні 

Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних засіданнях 

Верховної Ради України. Комітети і комісії Верховної Ради України: склад, 

порядок формування, функції та повноваження. Посадові особи Верховної 

Ради України.  

Поняття та стадії законодавчого процесу. Особливості проходження 

конституційних законів. Прийняття законопроекту. Введення в дію законів та 

інших актів Верховної Ради. Спеціальні парламентські процедури. 

Депутатські групи і фракції у Верховній Раді України. 

 

Тема 13. Президент України – глава Української держави  

Загальна характеристика конституційно-правового статусу Президента 

України. Становлення інституту президента в Україні. Вибори Президента 

України. Функції та повноваження Президента України. Акти Президента 

України. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень 

Президента України.  

Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки та оборони. 

 

Тема 14. Органи виконавчої влади в Україні  

Поняття органів виконавчої влади та їх система.  

Конституційний статус Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету 

Міністрів України. Особливості правового статусу членів Кабінету Міністрів 

України. Порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів 

України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів 

України. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 

Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. 

 

Тема 15. Конституційний Суд України 

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної 

юрисдикції. Порядок формування Конституційного Суду України і його 

структура. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 

Юрисдикція Конституційного Суду України.  

Статус судді Конституційного Суду України. Гарантії незалежності 
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суддів Конституційного Суду України та підстави припинення їх 

повноважень.  

Загальна характеристика конституційно судового процесу. Акти та 

правові позиції Конституційного Суду України (загальний підхід). 

 

Тема 16. Конституційний статус органів суду і прокуратури 

Поняття і природа судової влади. Судова система України. Правовий 

статус суддів. Основні засади здійснення правосуддя в Україні. 

Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя. Конституційно-

правовий статус прокуратури. 

 

Тема 17. Територіальний устрій України 

Поняття, принципи та форми територіального устрою. Поняття та склад 

території держави. Конституційно-правовий статус державного кордону 

України. Система адміністративно-територіального устрою України. Порядок 

утворення та зміни адміністративно-територіальних одиниць.  

Особливості статусу окремих територій та адміністративно-

територіальних одиниць. Конституційно-правовий статус Автономної 

Республіки Крим. 

 

Тема 18. Місцеве самоврядування в Україні 

Поняття і юридична природа місцевого самоврядування. Основні теорії 

та сучасні моделі (системи) місцевого самоврядування. Зародження та 

розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні.  

Система, принципи та функції місцевого самоврядування в Україні. 

Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх 

повноваження. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні 

області (району) та на рівні територіальних громад.  

Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування. Організаційно-

правові форми місцевого самоврядування в Україні. Гарантії місцевого 

самоврядування в Україні. 
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України (аналітичний огляд та коментар) : [текст] / А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 
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Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с.  

 

 

ДИСЦИПЛІНА «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Цивільне право як галузь приватного права 

Об’єктивність поділу права на приватне і публічне. Поняття цивільного 

права як приватного права. Предмет та метод цивільного права. Функції 

цивільного права. Принципи цивільного права. Система цивільного права. 

 

Тема 2. Джерела цивільного права. Наука цивільного права і 

цивільне право як навчальна дисципліна 

Поняття та види джерел цивільного права. Поняття та види актів 

цивільного законодавства. Конституція України як основа цивільного 

законодавства. Цивільний кодекс України як основний акт цивільного 

законодавства. Закони України як акти цивільного законодавства України. 

Регулювання цивільних відносин актами Президента України. Постанови 

Кабінету Міністрів України як акти цивільного законодавства. Особливості 

актів інших органів державної влади України, органів влади Автономної 

Республіки Крим, що регулюють цивільні відносини. Забезпечення 

верховенства норм Цивільного кодексу України. Цивільно-правовий договір 

як джерело цивільного права. Міжнародні договори як джерела цивільного 

права. Звичаї як джерела цивільного права. Дія цивільного законодавства у 

часі, просторі та за колом осіб. Аналогія закону та аналогія права. Тлумачення 

цивільно-правових норм. 

Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. Цивільне право 

як навчальна дисципліна. 

Основні цивільно-правові системи світу (романо-германська 

(континентальна), англо-американська). Інші цивільно-правові системи світу. 

 

Тема 3. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин 

Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного 
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правовідношення. Суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних 

правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних 

прав та обов’язків. Види цивільних правовідносин. Підстави виникнення, 

зміни та припинення цивільних правовідносин. 

 

Тема 4. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 

Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. 

Виникнення і припинення цивільної правоздатності фізичної особи. Обсяг 

цивільної правоздатності фізичної особи. Нікчемність правочинів та 

недійсність актів, що обмежують можливість фізичної особи мати не 

заборонені законом цивільні права та обов’язки. Співвідношення цивільної 

правоздатності та суб’єктивного цивільного права. Цивільна дієздатність 

фізичної особи та її обсяг. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 

Визнання фізичної особи недієздатною. Опіка та піклування. Місце 

проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. Підстави, 

порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та 

оголошення її померлою. Акти цивільного стану. Фізична особа – 

підприємець. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності 

фізичною особою. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-

підприємця. Управління майном, що використовується для підприємницької 

діяльності органом опіки та піклування. Банкрутство фізичної особи-

підприємця. 

 

Тема 5. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 

Поняття юридичної особи приватного права та її ознаки. Класифікація 

юридичних осіб. Створення юридичної особи. Установчі документи 

юридичних осіб. Державна реєстрація юридичних осіб. Індивідуалізація 

юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Найменування 

юридичної особи. Комерційне (фірмове) найменування підприємницьких 

товариств. Використання юридичними особами торговельних марок та 

географічних зазначень товарів (продукції), послуг, робіт, які вони 

випускають, надають, виконують. Цивільна правоздатність та цивільна 

дієздатність юридичних осіб. Органи юридичної особи та їх види. 

Організаційно-правові форми юридичних осіб. Товариства та установи. 

Підприємницькі товариства. Господарське товариство та його види. Створення 

господарських товариств однією особою. Виробничий кооператив. 

Непідприємницькі товариства та їх види. Правовий статус установ. Філії та 

представництва юридичної особи. Припинення юридичних осіб. Припинення 

юридичної особи у формі правонаступництва (злиття, приєднання, поділ та 

перетворення). Припинення юридичної особи у формі ліквідації. 

Добровільний порядок ліквідації юридичної особи. Припинення юридичної 

особи у формі ліквідації через процедуру банкрутства. Виділ юридичної 

особи. 
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Тема 6. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, 

територіальні громади як учасники цивільних відносин 

Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальних громад у цивільних відносинах. Органи та представники, через 

яких діють у цивільних відносинах держава, Автономна Республіка Крим та 

територіальні громади. Відповідальність за зобов’язаннями держави, 

Автономної Республіки Крим та територіальних громад. 

 

Тема 7. Об’єкти цивільних прав 

Поняття та види об’єктів цивільних прав. Матеріальні та нематеріальні 

блага як об’єкти цивільних прав. Речі та їх класифікація. Складові частини 

речі та складна річ. Головна річ та її приналежність. Продукція, плоди та 

доходи. Майно. Підприємство (єдиний майновий комплекс) . Гроші. Валютні 

цінності як об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери та їх ознаки. Групи 

та види цінних паперів. Оборотоздатність цінних паперів. Цінні папери на 

пред’явника, іменні та ордерні цінні папери. Порядок передачі прав за 

цінними паперами. Документарні та бездокументарні цінні папери. 

Нематеріальні блага: результати інтелектуальної, творчої діяльності людини, 

інформація. Особисті немайнові блага фізичної особи. 

 

Тема 8. Особисті немайнові права 

Поняття, ознаки і класифікація особистих немайнових прав. Особисті 

немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи та 

соціальне буття фізичної особи. Особисті немайнові права юридичних осіб. 

Обмеження особистих немайнових прав. Здійснення та захист особистих 

немайнових прав. 

 

Тема 9. Правочини 

Поняття правочину та його ознаки. Види правочинів. Умови дійсності 

правочинів. Законність змісту правочину. Здатність осіб до вчинення 

правочину. Форма вчинення правочину, її види. Захист прав та інтересів 

малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей при вчиненні правочину їх 

батьками (усиновлювачами). Презумпція правомірності правочину. Державна 

реєстрація правочину та її значення. Місце вчинення правочину. Тлумачення 

змісту правочину. Відмова від правочину. Поняття та види недійсних 

правочинів. Правові наслідки недійсності правочину. Момент, з якого 

правочин вважається недійсним. Правові наслідки недійсності окремих частин 

правочину. 

 

Тема 10. Представництво 

Поняття та види представництва. Значення інституту представництва. 

Підстави виникнення представництва та його види. Представництво за 

законом. Представництво на підставі акту органу юридичної особи. Договірне 

представництво. Представництво за довіреністю. Комерційне представництво. 

Передоручення. Повноваження представника. Вчинення правочинів з 
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перевищенням повноважень. Поняття і види довіреності. Форма та строк 

довіреності. Довіреність юридичної особи. Припинення представництва за 

довіреністю. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, 

які були визначені довіреністю. 

 

Тема 11. Здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання 

цивільних обов’язків. Захист цивільних прав 

Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. 

Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. Виконання цивільних 

обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів. Захист цивільних 

прав та інтересів судом. Захист цивільних прав та інтересів Президентом 

України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 

Крим та органами місцевого самоврядування. Захист цивільних прав 

нотаріусом. Самозахист суб’єктивних цивільних прав та інтересів. Визнання 

незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

 

Тема 12. Цивільно-правова відповідальність 

Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Види та 

форми цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-

правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність незалежно від 

наявності вини. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

 

Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність 

Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-правових 

строків та термінів. Початок перебігу та закінчення строку. Порядок вчинення 

дій в останній день строку. Поняття, значення і види дії позовної давності. 

Зміна тривалості позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок 

перебігу, зупинення і переривання позовної давності. Перебіг позовної 

давності у разі залишення позову без розгляду. Застосування позовної 

давності до додаткових вимог. Наслідки спливу позовної давності. 

Поновлення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не 

поширюється. 

 

Тема 14. Загальна характеристика речового права та права 

власності 

Загальна характеристика речового права. Види речових прав. Право 

власності. Суб’єкти права власності. Право власності Українського народу. 

Публічна і приватна власність. Поняття права приватної власності. Фізичні та 

юридичні особи як суб’єкти права приватної власності. Об’єкти права 

власності. Зміст права власності. Правомочності власника. Обов’язки 

власника. Загальні засади здійснення права власності. Межі права власності та 

підстави його обмеження. 
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Тема 15. Набуття та припинення права власності 

Поняття і види підстав набуття права власності: первісні та похідні, 

загальні та спеціальні. Набуття права власності: юридичною особою 

публічного права; добросовісним набувачем на майно , відчужене особою, яка 

не мала на це право; на новостворене майно; на перероблену річ; на 

безхазяйну річ; на рухому річ, від якої власник відмовився; на знахідку; на 

бездоглядну домашню тварину; на скарб; шляхом привласнення 

загальнодоступних дарів природи; за набувальною давністю; в результаті 

приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності. 

Момент набуття права власності. Момент набуття права власності за 

договором. Правовстановлюючі документи. Підстави припинення права 

власності. Відчуження власником свого майна. Відмова власника від права 

власності. Припинення права власності особи на майно, яке за законом не 

може їй належати. Припинення права власності внаслідок знищення майна. 

Примусове відчуження земельних ділянок приватної власності, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності. 

Викуп пам’яток культурної спадщини. Реквізиція. Конфіскація. Інші підстави 

припинення права власності. 

 

Тема 16. Право спільної власності 

Поняття та види права спільної власності. Право спільної часткової 

власності. Порядок визначення часток у праві спільної часткової власності. 

Здійснення права спільної часткової власності. Тягар утримання майна, що є у 

спільній частковій власності, та визначення приналежності плодів, продукції і 

доходів від його використання. Право співвласника розпорядитися своєю 

часткою у праві спільної часткової власності. Переважне право купівлі частки 

у праві спільної часткової власності. Виділ частки із майна, що є у спільній 

частковій власності. Припинення права на частку у спільному майні за 

вимогою інших співвласників. Поділ майна, що є у спільній частковій 

власності. Право спільної сумісної власності та його здійснення. Виділ частки 

із майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній 

сумісній власності. 

 

Тема 17. Захист права власності 

Загальні засади захисту права власності. Речово-правові способи захисту 

права власності. Витребування майна від особи, яка незаконно заволоділа ним 

(віндикаційний позов), та розрахунки при цьому. Особливості витребування 

майна від добросовісного набувача. Витребування грошей та цінних паперів. 

Захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням 

володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Визнання 

незаконним правового акту, що порушує право власності. Особливості 

відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового 

будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності. Зобов’язально-

правові способи захисту права власності. 
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Тема 18. Речові права на чуже майно 

Загальна характеристика речових прав на чуже майно, їх види. Право 

володіння чужим майном: суб’єкти, підстави виникнення та припинення. 

Обов’язок недобросовісного володільця щодо повернення майна особі, яка має 

на нього право власності чи інше право, або яка є добросовісним володільцем. 

Право обмеженого користування чужим майном (сервітут). Суб’єкти, об’єкти, 

види та зміст сервітуту, порядок його встановлення та припинення. Право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис). Підстави виникнення та припинення. Строк договору про 

надання права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. Права та обов’язки власника земельної 

ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб, та 

землекористувача. Право землекористувача на відчуження права користування 

земельною ділянкою. Поняття та підстави виникнення права користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Права та обов’язки 

власника земельної ділянки, наданої для забудови, та землекористувача. 

Підстави та правові наслідки припинення права користування земельною 

ділянкою для забудови. 

 

Тема 19. Загальні положення про спадкування 

Поняття та види спадкування. Відкриття спадщини. Час і місце 

відкриття спадщини. Спадкоємці. Право на спадкування, усунення від права 

на спадкування. Склад спадщини. Права та обов’язки осіб, які не входять до 

складу спадщини. Особливості спадкування окремих об’єктів. Спадкування 

обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була 

завдана спадкодавцем. Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на 

утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. 

 

Тема 20. Спадкування за заповітом 

Поняття заповіту та право на заповіт. Види заповіту. Форма заповіту. 

Права заповідача. Заповідальний відказ. Покладення. Встановлення сервітуту 

у заповіті. Право на обов’язкову частку у спадщині. Підпризначення 

спадкоємця. Скасування та зміна заповіту. Недійсність заповіту. Спадкування 

частини спадщини, що не охоплена заповітом. Виконання заповіту. 

 

Тема 21. Спадкування за законом 

Поняття спадкування за законом і коло спадкоємців за законом. 

Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права на 

спадкування. Спадкування за правом представлення. Розмір частки у спадщині 

спадкоємців за законом. 

 

Тема 22. Здійснення спадкових прав. Спадковий договір 

Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Поділ 

спадщини між спадкоємцями. Спадкова трансмісія. Відмова від прийняття 

спадщини. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця. 
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Відшкодування витрат, які падають на спадкоємця. Охорона спадкового майна 

та управління ним. Оформлення права на спадщину. Відумерлість спадщини. 

Поняття, предмет та форма спадкового договору. Сторони в договорі, їх права 

і обов’язки. Забезпечення виконання та розірвання спадкового договору. 

 

Тема 23. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 

Авторське право і суміжні права 

Поняття права інтелектуальної власності та його загальна 

характеристика. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної 

власності. 

Поняття авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 

Співавторство. Виникнення авторського права. Особисті немайнові та майнові 

права автора, строки їх чинності та наслідки припинення. Поняття і види 

суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Порушення авторських і 

суміжних прав, порядок і способи їх захисту. 

 

Тема 24. Патентне право 

Поняття патентного права. Винахід, корисна модель, промисловий 

зразок як об’єкти патентного права. Суб’єкти патентного права. Патент та 

його види. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель та промисловий зразок, строки їх чинності. Підстави та правові 

наслідки припинення чинності патенту та визнання його недійсним. Право 

попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

 

Тема 25. Інститут засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг. Інші види прав інтелектуальної власності 

Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг. Поняття комерційного (фірмового) 

найменування. Поняття торговельної марки. Право інтелектуальної власності 

на географічне зазначення та його зміст. 

Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, на компонування 

інтегральної мікросхеми, на раціоналізаторську пропозицію, на сорт рослин, 

породу тварин, на комерційну таємницю. 

 

Тема 26. Зобов’язальне право і зобов’язання 

Поняття, загальна характеристика та функції зобов’язального права. 

Співвідношення зобов’язального та речового права. Система зобов’язального 

права. Поняття зобов’язання, його зміст та підстави виникнення. Суб’єкти у 

зобов’язанні. Заміна сторін у зобов’язанні. Третя особа у зобов’язанні. Види 

зобов’язань. Договірні та позадоговірні зобов’язання. Грошові зобов’язання. 

 

Тема 27. Виконання зобов’язання 

Поняття та загальні умови виконання зобов’язання. Суб’єкти виконання 

зобов’язання. Предмет виконання зобов’язання. Спосіб, строк (термін) та 

місце виконання зобов’язання. Підтвердження виконання зобов’язання. 



Програма фахових вступних випробувань 

 18 

Тема 28. Забезпечення виконання зобов’язання 

Загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов’язання 

(зобов’язань). Неустойка. Завдаток. Порука. Гарантія. Застава. Притримання. 

 

Тема 29. Припинення зобов’язань 

Поняття та загальна характеристика припинення зобов’язань. Підстави 

припинення зобов’язань. Виконання зобов’язання. Передання боржником 

кредиторові відступного. Зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Припинення зобов’язань за домовленістю сторін. Новація і сфера її 

застосування. Припинення зобов’язань шляхом прощення боргу. 

Неможливість виконання зобов’язання як підстава для його припинення. 

Поєднання боржника і кредитора в одній особі як підстава припинення 

зобов’язання. Смерть фізичної особи або ліквідація юридичної особи – 

підстава припинення зобов’язання. 

 

Тема 30. Правові наслідки порушення зобов’язання. 

Відповідальність за порушення зобов’язання 

Поняття та правові наслідки порушення зобов’язання. Одностороння 

відмова від зобов’язання. Розірвання договору. Поняття та умови 

відповідальності за порушення зобов’язання. Підстави звільнення від 

відповідальності за порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення 

грошового зобов’язання. 

 

Тема 31. Цивільно-правовий договір 

Поняття, загальна характеристика та значення цивільно-правового 

договору. Свобода договору та її межі. Види договорів. Публічний договір. 

Договір приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої особи. 

Змішаний договір. Зміст договору. Форма договору. Порядок та стадії 

укладення договору. Оферта. Акцепт. Переддоговірні спори. Укладення 

договорів на біржах, аукціонах, конкурсах. Зміна та розірвання договору. 

 

Тема 32. Договори про передачу майна у власність 

Загальні положення про договір купівлі-продажу. Права та обов’язки 

сторін за договором. Правові наслідки порушення умов договору. Види 

договорів купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-продажу та його види. 

Договір купівлі-продажу підприємства. Договір поставки. Договір 

контрактації сільськогосподарської продукції. Договір постачання 

енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Договір міни. 

Поняття, предмет, форма договору дарування та його види. Права та 

обов’язки сторін за договором. Договір дарування з умовою передання 

дарунку у майбутньому . Договір дарування з покладенням на обдарованого 

обов’язку на користь третьої особи. Розірвання договору на вимогу 

дарувальника. Поняття, предмет та форма договору про пожертву. Сторони за 

договором про пожертву. Права пожертвувача. 

Поняття, предмет, форма договору ренти. Сторони в договорі ренти, їх 
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права та обов’язки. Ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження майна, переданого під виплату ренти. 

Поняття, предмет, форма договору довічного утримання (догляду). 

Сторони в договорі, їх права та обов’язки. Забезпечення виконання договору. 

Припинення договору. Правові наслідки розірвання договору. Перехід прав та 

обов’язків за договором. 

 

Тема 33. Договори про передачу майна у користування 

Поняття, предмет та строк договору найму. Сторони в договорі найму, їх 

права та обов’язки. Права третіх осіб на річ, яка передана у найм. Правові 

наслідки зміни власника речі, переданої у найм. Піднайм. Припинення 

договору найму. Окремі види договору найму (оренди). Договір прокату. 

Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму будівлі або іншої 

капітальної споруди. Договір найму (оренди) транспортного засобу. Договір 

лізингу та його види. 

Поняття договору найму (оренди) житла та його види. Предмет та форма 

договору комерційного найму (оренди) житла. Сторони в договорі, їх права та 

обов’язки. Строк договору. Договір піднайму житла. Заміна наймача у 

договорі. Підстави та правові наслідки розірвання договору. 

Поняття, предмет, форма та строк договору позички. Зміст договору 

позички. Розірвання договору. Припинення договору. 

 

Тема 34. Договори про виконання робіт 

Поняття та види договору підряду. Сторони за договором, їх права та 

обов’язки. Строки в договорі. Порядок оплати роботи. Розрахунки між 

сторонами у разі випадкового знищення предмету договору або неможливості 

закінчення роботи. Якість та гарантії якості роботи. Види договору підряду. 

Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду. Договір підряду на 

проведення проектних та пошукових робіт. 

Поняття та предмет договорів на виконання науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Сторони договору, їх 

права та обов’язки. Ризики та відповідальність сторін за договором. 

 

Тема 35. Договори про надання послуг 

Поняття та види договорів про надання послуг. Умови договорів про 

надання послуг. Сторони договору, їх права та обов’язки. Виконання договору 

про надання послуг. 

Загальні положення про перевезення. Система транспортних договорів. 

Договір перевезення вантажу. Порядок укладення та форма договору. Сторони 

в договорі, їх права та обов’язки. Довгостроковий договір. Договір чартеру 

(фрахтування). Особливості перевезення вантажу різними видами транспорту. 

Договір повітряного перевезення вантажу. Договір перевезення вантажу 

внутрішніми річковими шляхами. Договір перевезення вантажу 

автомобільним транспортом. Договір залізничного перевезення вантажів. 

Договір морського перевезення вантажу. Відповідальність сторін за 
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порушення умов договору. Претензії і позови в транспортних зобов’язаннях. 

Договір перевезення пасажира та багажу. Права і обов’язки сторін за 

договором. 

Поняття та загальна характеристика договору транспортного 

експедирування. Елементи договору транспортного експедирування. Права та 

обов’язки сторін. Припинення договору. Відповідальність сторін. 

Поняття, предмет та форма договору зберігання. Сторони за договором, 

їх права та обов’язки. Зберігання речей, визначених родовими ознаками. 

Відповідальність зберігача за договором зберігання. Договір складського 

зберігання. Складські документи. Спеціальні види зберігання. Особливості 

зберігання в ломбардах, у банківських сейфах, в камерах схову організацій 

транспорту, у гардеробі організацій та у готелях. Договір зберігання 

автотранспортного засобу. Зберігання речей пасажира під час його 

перевезення. Зберігання речей, що є предметом спору. Договір охорони. 

Поняття договору доручення. Сторони договору доручення, їх права та 

обов’язки. Строк договору. Припинення договору та його наслідки. 

Поняття та умови договору комісії. Сторони за договором, їх права та 

обов’язки. Виконання договору. Субкомісія. 

Поняття, предмет та форма договору управління майном. Істотні умови 

договору. Строк договору. Сторони в договорі, їх права і обов’язки. 

Відповідальність управителя. Припинення договору. 

 

Тема 36. Договори про надання фінансових послуг 

Поняття і значення страхування. Об’єкти та види страхування. 

Співстрахування. Перестрахування. Суб’єкти страхових відносин. Поняття, 

предмет та форма договору страхування. Сторони у договорі страхування, їх 

права та обов’язки. Укладення договору страхування на користь третьої особи. 

Істотні умови договору. Припинення договору страхування. Недійсність 

договору страхування. Договір страхування майна. Договір страхування 

цивільної відповідальності. Поняття і види зобов’язань з особистого 

страхування. Страхування життя. Страхування від нещасних випадків і 

захворювань. Медичне страхування. Обов’язкове страхування. 

Поняття, предмет та форма договору позики. Сторони за договором, їх 

права та обов’язки. Виконання договору позики. 

Поняття, сторони та форма кредитного договору. Права та обов’язки 

сторін за договором. Комерційний кредит. 

Поняття, сторони та форма договору банківського вкладу. Види 

банківських вкладів. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. 

Виконання і припинення договору банківського вкладу. 

Поняття та предмет договору банківського рахунка. Сторони за 

договором, їх права та обов’язки. Відповідальність банка за неналежне 

виконання операцій за рахунком клієнта. Обмеження права розпорядження 

рахунком. Розірвання договору банківського рахунка. Банківська таємниця. 

Поняття та предмет договору факторингу. Сторони в договорі 

факторингу, їх права та обов’язки. 
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Розрахункові зобов’язання. Поняття і форми розрахунків. Правове 

регулювання готівкових і безготівкових розрахунків. Готівкові розрахунки як 

форма виконання грошових зобов’язань. Поняття, зміст та основні форми 

безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 

Розрахунки за акредитивом. Поняття та види акредитивів. Розрахунки за 

інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. 

 

Тема 37. Договори щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності 

Види договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. Види ліцензій та права ліцензіата за ними. Поняття, 

предмет і строк ліцензійного договору. Сторони договору, їх права та 

обов’язки. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових 

прав інтелектуальної власності. 

 

Тема 38. Договір комерційної концесії 

Поняття, предмет та форма договору комерційної концесії. Особливі 

умови договору комерційної концесії. Сторони договору , їх права та 

обов’язки. Договір комерційної субконцесії. Зміна та припинення договору. 

 

Тема 39. Договори, що виникають із спільної діяльності 

Загальна характеристика та підстави виникнення зобов’язань, що 

виникають із спільної діяльності, та їх види. Поняття договору про спільну 

діяльність та його види. Форми та умови договору про спільну діяльність. 

Поняття договору простого товариства. Права і обов’язки сторін за 

договором. Припинення договору. 

Поняття засновницького договору. Права та обов’язки учасників 

засновницького договору. Зміна і припинення договору. 

 

Тема 40. Публічна обіцянка винагороди 

Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди та їх види. Публічна 

обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за 

результатами конкурсу. Зміна умов та відмова від проведення конкурсу. 

 

Тема 41. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її 

доручення 

Поняття та призначення зобов’язань, що виникають при вчиненні дій в 

майнових інтересах іншої особи без її доручення. Умови відшкодування 

витрат, понесених особою при веденні чужих справ без доручення. 

 

Тема 42. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна 

фізичної або юридичної особи.  

Поняття та призначення зобов’язань, що виникають внаслідок рятування 



Програма фахових вступних випробувань 

 22 

здоров’я та життя фізичної особи. Суб’єкти зобов’язань та умови виникнення 

цих зобов’язань. Відшкодування шкоди, завданої рятівнику. Поняття та 

призначення зобов’язань, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої 

особи. Суб’єкти зобов’язань. Умови відшкодування шкоди, завданої 

рятівнику. 

 

Тема 43. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи 

або майну юридичної особи 

Поняття зобов’язань по усуненню загрози життю, здоров’ю, майну 

фізичної особи або майну юридичної особи. Наслідки неусунення загрози 

життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, 

здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

 

Тема 44. Відшкодування шкоди 

Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди. Загальні 

підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави 

відповідальності за завдану моральну шкоду. Відшкодування шкоди , завданої 

особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди, 

завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно. 

Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. Відшкодування 

юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи 

іншою особою. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, 

органом влади Автономної республіки Крим, органом місцевого 

самоврядування або їх посадовою або службовою особою. Відшкодування 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу 

дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. 

Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину. 

Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою. Урахування вини 

потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди. 

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

Відшкодування ядерної шкоди. Відшкодування шкоди особою, яка 

застрахувала свою цивільну відповідальність. Відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, 

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 

 

Тема 45. Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави 

Поняття зобов’язань, що виникають з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави (безпідставне набуття майна). Суб’єкти 

зобов’язань. Повернення в натурі безпідставно набутого майна. Безпідставно 

набуте майно, що не підлягає поверненню. Відшкодування доходів від 

безпідставно набутого майна і витрат на його утримання. 
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ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Предмет і метод історії держави і права України. 

Предмет курсу «Історія держави і права України» і його завдання. 

Методологія викладу і вивчення дисципліни. Місце історії держави і права 

України в системі юридичних і гуманітарних дисциплін. Взаємозв’язок історії 
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держави і права України з іншими юридичними і гуманітарними 

дисциплінами. Періодизація курсу історії держави і права України. 

Історіографія курсу «Історія держави і права України». Нормативні та 

доктринальні джерела вивчення курсу «Історія держави і права України».  

 

Тема 2. Рабовласницькі державні утворення та їх право на території 

Північного Причорномор’я і Приазов’я (VII ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.). 

Формування та розвиток античних державно-правових утворень у 

Північному Причорномор’ї кін. VII ст. до н.е. – перш. пол. VI ст. н.е. (загальна 

характеристика): поліси (Херсонес, Ольвія, Тіра, Пантікапей); Боспорське 

царство; нормативні основи колонізації; міжнародно-правові стосунки; 

джерела права (звичаєве право, нормативні акти, використання досягнень 

античної правової думки). Основні риси державного права античних держав 

Північного Причорномор’я: правовий статус населення (політи, 

неповноправне населення, раби); форми держав (устрій, правління, режим); 

органи державної влади та управління; судоустрій; фінанси. Нормативне 

регулювання цивільно-правових відносин в античних державах Північного 

Причорномор’я: право власності; зобов’язальне право; особливості 

регулювання сімейних відносин; спадкове право; вплив римського права. 

Становлення кримінального права античних держав Північного 

Причорномор’я: поняття злочину, його суб’єкти та об’єкти; види злочинів; 

мета та види покарань. Основні риси процесуального права в античних 

державах Північного Причорномор’я: форми та суб’єкти процесу; стадії 

процесу, види доказів. Виникнення карально-охоронної функції у Північному 

Причорномор’ї в стародавню добу . 

 

Тема 3. Ранньофеодальна держава Київська Русь. Право Київської 

Русі. 

Розселення східних слов’ян на території України. Суспільно-політичний 

розвиток східних слов’ян від військово-демократичної організації племен до 

ранньофеодальної держави. Союзи племен, міжплемінний військово-

політичний союз антів — Антське царство (кінець IV — початок VII ст.). 

Об’єднання союзів племен і створення союзу слов’янських племен під назвою 

“Русь” (VII ст.). Утворення ядра давньоруської державності — своєрідної 

федерації князівств Руська земля (VІІ–ІХ ст.). Об’єднання південного та 

північного ранньодержавних утворень у Давньоруську державу з центром у 

Києві. Внутрішні та зовнішні фактори консолідації слов’янських земель. 

Етапи державно-правового розвитку Київської Русі. Теорії походження 

Київської Русі, наукова неспроможність норманської теорії та політичної 

доктрини пантюркізму щодо походження державності у східних слов’ян. 

Суспільний лад. Панівна верхівка суспільства: Великий князь, місцеві князі, 

бояри, вище духовенство.  Правове становище вільного, напівзалежного та 

феодально залежного населення. Смерди, рядовичі, закупи, холопи, челядь. 

Відмінності у правовому становищі соціальних груп міського населення. 

Державний лад. Центральні органи влади й управління. Реформи Володимира 
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Великого. Система «кормління» посадових осіб. Сільська територіальна 

община — верв. Церква. Податкова система та військова організація. Система 

судових органів. Джерела права Київської Русі: звичаєве право; нормативні 

акти (закони, збірки законів «Руська Правда»); нормативні договори; 

канонічне право; формування правової системи. Державно-правова думка: 

Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Митрополит Іларіон. Державне право 

Київської Русі: правовий статус населення (феодали, смерди, челядь, холопи, 

міське населення). Форми державного устрою та правління (ранньофеодальна 

імперія; палацово-доменіальна система управління; самоврядування); 

судоустрій.  

 

Тема 4. Галицько-Волинська держава та її право (ХІІІ ст. — друга 

половина ХІV ст.) 

Особливості державно-правового розвитку українського народу в період 

політичної роздробленості. Утворення та розквіт Галицько-Волинського 

князівства як центру об’єднання земель південно-західної Русі. Значення 

Галицько-Волинської держави як спадкоємниці державно-правової традиції 

Київської Русі. Суспільний лад. Соціальні особливості сільського населення. 

Вплив бурхливого розвитку міст на соціальний склад міського населення. 

Державний устрій. Верховна влада князя та її обмежений характер. Дуумвірат 

на Галицько-Волинській землі. Боярська рада як орган впливу боярської 

олігархії. Князівські з’їзди (снеми). Віче. Прискорене переростання десяткової 

системи управління у двірсько-вотчинну. Місцеве управління. Посадники, 

волостелі, старости та ін. Судова система. Церква. Військо.  Особливості 

правової системи. Джерела права. Звичаєве право. Руська Правда. Князівське 

законодавство: князівські грамоти, заповіти, статути, договори тощо. Грамота 

князя Івана Ростиславовича 1134 р. Рукописання (заповіт) князя Володимира 

Васильковича 1287 р. Статутна грамота князя Мстислава Даниловича 1289 р. 

Церковне законодавство. Магдебурзьке право на західноукраїнських землях. 

 

Тема 5. Литовсько-Руська держава та її право (друга половина            

ХIV – ХVI ст.) 

Утворення Литовської держави. Передумови та процес приєднання 

українських земель до Великого князівства Литовського. Ліквідація автономії 

українських земель і перетворення їх на воєводства у складі Великого 

князівства Литовського. Польсько-литовські унії: Кревська 1385 р., 

Городельська 1413 р., Люблінська 1569 р. Зміни у правовому статусі 

українських земель. Суспільний лад. Князі, магнати, пани-бояри. Становлення 

шляхти та зростання її соціального статусу. Правове оформлення зрівняння 

шляхти у правах із магнатами. Зміни у правовому становищі міщанства. 

Подальша соціальна диференціація селянства (тяглові, службові, селяни-

ремісники, чиншові), особливості їхнього соціально-правового статусу. 

Державний устрій. Великий князь. Удільні князі, їх перетворення у підданих 

Великого князя (привілей 1434 р.). Склад і компетенція Великого вального 

сейму. Центральне управління. Місцеве управління. Судова система. 
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Великокнязівський суд. Провінційні суди. Феодальні (доменіальні) суди. 

Церковні суди. Копні (громадські) суди. Судова система за реформою 1564 р.: 

гродські (замкові), земські (шляхетські трибунали), підкоморські суди. 

Джерела права. Звичаєве право. Руська Правда. Великокнязівські привілеї, 

їхня класифікація (пожалувані, пільгові, охоронні, земські, обласні). Земські 

уставні грамоти. Міжнародні договори. Судебник Казимира ІV 1468 р. 

Литовські статути 1529 і 1566 рр. Рецепція магдебурзького права. Церковне 

право. Норми державного права.  

 

Тема 6. Право Запорізького козацтва у XVI ст. – на поч. XVIII ст. 

Запорозька Січ, її військово-адміністративний устрій та право 

Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст. (Стара Січ): 

виникнення; джерела права; правовий статус; військово-адміністративний 

устрій; судоустрій; основні риси права (цивільного, кримінального, 

процесуального). Реєстрове козацьке військо: ґенеза; джерела правового 

регулювання статусу реєстровців (звичаєве право, королівські привілейні 

грамоти, сеймові постанови); органи військово-адміністративного 

самоврядування. Основні риси цивільного та кримінального права на 

українських землях (серед. XIV - серед.XVII ст.). Організаційні та правові 

засади охорони громадського порядку і протидії злочинності на українських 

землях у ХІV – сер. ХVІІ ст. Причини та умови виникнення українського 

козацтва. Соціальні джерела та засади формування Запорозької Січі. 

Соціальний склад і правове становище січового козацтва. Запорозька Січ як 

центр народного невдоволення, боротьби проти соціального, національного та 

релігійного гноблення. Адміністративно-територіальний поділ Січі: кіш, 

курені, паланки. Категорії населення Запорозької Січі. Система органів 

військово-адміністративної влади. Військова (Загальна) рада. Правова система 

Запорозької Січі. Джерела права. Звичаєве козацьке право.  

 

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у 

складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст. — середина ХVІІ ст.). 

Формування правової системи України у період визвольних змагань 

середини XVII ст. 

Люблінська унія 1569 р. та створення Речі Посполитої. Наслідки 

Берестейської церковної унії. Польська експансія та її вплив на соціальну й 

політичну еволюцію українського суспільства. Суспільний устрій. Панівна 

верхівка українського суспільства як соціальна база полонізації українських 

земель. Магнати-латифундисти. Посилення політичної ролі та економіко-

господарських функцій шляхти. Духовенство. Утиски православної церкви в 

умовах католицької експансії. Правове оформлення закріпачення українського 

селянства.   Українське козацтво. Державний лад. Центральне управління. 

Король і вищі посадові особи. Система органів місцевого управління. 

Елементи самоврядування в містах. Магістрат — адміністративний і судовий 

орган міського самоврядування. Судова система. Сеймовий та королівський 

суди. Коронний та литовський трибунали. Система станово-шляхетських судів 
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у повітах. Земські суди. Гродські суди (вищі й нижчі). Підкоморські суди. 

Роль замкових канцелярій у судовій системі повіту. Вотчинні (доменіальні 

суди). Поточні та виложені суди у самоврядних містах. Магістратські та 

ратушні суди. Церковні суди: духовні, доменіальні та монастирські. Державне 

право України періоду формування національної козацької держави середини 

XVII ст.: правовий стан населення; виборче право; державний устрій, форма 

правління, полково-сотенна система; режим; самоврядування; судоустрій. 

 

Тема 8. Українська гетьманська держава та її право (середина 

ХVІІ ст. — кінець ХVІІІ ст.). Ліквідація української державності та 

національної правової системи у складі Російської імперії. 

Політико-правове становище Гетьманщини у складі Росії. Гетьманські 

статті: Переяславські 1659 р. Ю. Хмельницького; Московські 1665 р. І. 

Брюховецького; Глухівські 1669 р. Д. Многогрішного; Конотопські 1672 р. І. 

Самойловича; Коломацькі 1687 р. І. Мазепи; Решетилівські 1709 р. І. 

Скоропадського; “Рішучі пункти” 1728 р. Д. Апостола. Спроба І. Виговського 

змінити державний статус Гетьманщини (Гадяцький договір 1658 р.). 

Суспільний устрій. Зростання старшинсько-шляхетського та монастирського 

землеволодіння. Зміцнення становища православного духовенства. Реєстрове 

козацтво та його занепад. Міщанство. Категорії селян і форми їх експлуатації. 

Остаточне закріпачення селянства за царським указом 1783 р.  

Органи управління Українською гетьманською державою (середина 

ХVІІ — кінець ХVІІІ ст.). Загальновійськова рада. Рада генеральної старшини. 

Гетьман. Генеральна військова канцелярія. Полково-сотенна система 

територіального управління. Міське самоврядування. Судова система. 

Генеральний військовий суд, полкові, сотенні та громадські (сільські) суди. 

Судова реформа 1760–1763 рр. Земські, підкоморські та гродські (міські) суди.  

Органи самодержавного управління Гетьманщиною: Малоросійська 

колегія (1722–1727 рр.), правління гетьманського уряду (1734–1750 рр.), 

Малоросійська колегія (1764–1786 рр.). Ліквідація автономії України. 

Ліквідація Запорозької Січі (1775 р.).  

Правова система Запорозької Січі. Звичаєве козацьке право. Рішення 

загальновійськової ради. Гетьманські статті як джерела права. Пакти і 

Конституція прав і вольностей Війська Запорозького 1710 р. Царське 

законодавство. Гетьманське законодавство. Акти військової канцелярії. 

Церковне право. Часткова дія литовських статутів і збірників магдебурзького 

права.  

Кодифікація українського права. Процес короткий наказний, виданий 

при резиденції гетьманській 1734 р. Права, за якими судиться малоросійський 

народ 1743 р. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Книга Статут та 

інші права малоросійські 1764 р. Екстракт малоросійських прав 1767 р.  

Риси права. Право власності. Різновиди феодального землеволодіння: 

вотчини і держання (рангові). Зобов’язальне право. Право успадкування. 

Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Поняття і види злочинів. Мета і 

система покарань. Зміни у судовому процесі. Обвинувально-змагальний та 
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слідчий (інквіцизійний) види процесу.  

Основні етапи ліквідації української державності в складі Російської 

імперії; ліквідація магдебурзького права; колонізація українських земель 

Російською імперією та її правовий режим. Криза феодально-кріпосницької 

системи Росії. Великі реформи 60–80-х років; особливості їх проведення на 

Україні.  

 

Тема 9. Зміни у правовому статусі українських земель під час 

перебування у складі Оттоманської та Австрійської імперій в другій пол. 

ХVII ст. – поч. ХХ ст. 

Три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.), приєднання Криму до 

Росії та вплив цих подій на політико-правове становище й історичну долю 

України. Лівобережжя, Правобережжя і Південь України у складі Російської 

імперії, Північна Буковина, Галичина і Закарпаття у складі Австро-Угорської 

імперії. Становище окремих регіонів українських земель у складі Австро-

Угорської імперії. Реформи Габсбургів у західних областях України. 

Суспільний лад. Правове становище населення та його особливості в окремих 

регіонах українських земель. Політичний лад. Адміністративно-

територіальний поділ. Галицька надворна канцелярія. Провінційний становий 

сейм. Губернатор і губернське правління. Окружні старости циркулів і 

дистриктів. Обмеження міського самоврядування. Судова система. Джерела і 

кодифікація права. Цивільний кодекс 1797 р. 

Цивільно-процесуальний кодекс 1792 р., його нова редакція і введення в 

дію у Галичині у 1796 р. і 1807 р. Кримінальний і Кримінально-процесуальний 

кодекси кінця XVIII – початку XIX ст. 

 

Тема 10. Суспільно-політичний устрій та право на українських 

землях у складі Російської імперії  (ХІХ ст. — початок ХХ ст.). 

Революційна криза початку ХІХ ст. Суспільний лад. Зрівняння 

українського дворянства у правах із російським (укази 1801, 1835 р.). 

Протекціонізм царизму щодо дворянства. Духовенство. Виникнення буржуазії 

та зміцнення її соціально-правового становища. Диференціація буржуазного 

класу. Селянство. Реформа 1837–1841 рр. Інвентарна реформа 1847–1848 рр. 

Зміни в соціально-правовому становищі селян унаслідок реформи 1861 р. 

Аграрна реформа П. Столипіна. Міське населення . Почесні громадяни. 

Гільдійське купецтво. Міщани. Ремісники. Фабрично-заводські робітники. 

Адміністративно-територіальний устрій, органи влади й управління на 

українських землях. Перетворення намісництв у губернії. Генерал-

губернаторства. Центральне управління. Губернські правління. Повітовий, 

волосний, міський апарат управління. Дворянські зібрання. Земська реформа 

1864 р., особливості її проведення в Україні.  Міська реформа 1870 р. Сільське 

й волосне самоврядування за реформою 1861 р. Мирові посередники. 

Поліцейська реформа 1862 р. Військова, освітня, фінансова та інші реформи 

60–80-х років. Контрреформи 80–90-х років. Державна дума та 

представництво в ній України. Судочинство в дореформений період. Судова 
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реформа 1864 р.; особливості проведення в Україні. Мирова юстиція. Окружні 

суди. Судочинство за участю присяжних засідателів. Судові палати. Присяжні 

повірені та приватні повірені. Прокуратура. Джерела права. Кодифікація права 

України. Звід місцевих законів губерній і областей, приєднаних від Польщі (А. 

Повстанський). Зібрання малоросійських прав 1807 р. Звід законів західних 

губерній (І. Данилович). Поширення на Україну в 1840–1842 рр. 

загальноімперського законодавства. Повне зібрання законів Російської імперії 

1830 р. Звід законів Російської імперії 1832 р. Уложення про покарання 

кримінальні та виправні 1845 р. (нові редакції 1866, 1885 р.) Судові статути 

1864 р. Військовий статут про покарання 1867 р. Військово-морський статут 

1886 р. Кримінальне уложення 1903 р. Надзвичайне законодавство 1905–1906 

рр. та періоду війни. Виникнення галузевого законодавства. Цивільне право. 

Адміністративне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Зміни в 

цивільно-процесуальному й кримінально-процесуальному законодавстві.  

 

Тема 11. Відродження української національної державності та 

розвиток права у 1917-1920-тих рр. 

Зміни у суспільно-політичному устрої внаслідок Лютневої буржуазно-

демократичної революції у Росії. Утворення Центральної Ради. 

Всеукраїнський національний конгрес (6–8 квітня 1917 р.). Підтримка 

Центральної Ради з боку всеукраїнських військового, селянського, 

робітничого з’їздів та розширення її складу. Перший універсал Центральної 

Ради. Створення Генерального секретаріату. Другий універсал Центральної 

Ради. Встановлення більшовицької влади в Петрограді.  Третій універсал 

Центральної Ради. Проголошення УНР як автономії у складі Російської 

Федерації. Четвертий універсал Центральної Ради. Проголошення 

самостійності і незалежності УНР. Україна в умовах австро-німецької 

окупації. Правовий статус Центральної Ради, Малої Ради, Генерального 

секретаріату (Ради Народних Міністрів). Діяльність Центральної Ради щодо 

створення органів місцевої влади і місцевого самоврядування. Реформування 

судочинства. Виникнення «надзвичайного правосуддя». Самосуди. Створення 

прокураторії. Зовнішньополітична діяльність. Військове будівництво. 

Законодавча діяльність Центральної Ради. Закони «Про порядок видання 

законів» від 25 листопада 1917 р., «Про випуск державних кредитових білетів 

УНР» від 6 січня 1918 р., «Про національно-персональну автономію» від 6 

січня 1918 р., «Про громадянство УНР» від 2 березня 1918 р., Земельний закон 

від 18 січня 1918 р. та ін. Конституція УНР, її зміст та значення. 

Проголошення П. Скоропадського на з’їзді українських хліборобів 29 

квітня1918 р. гетьманом України. Проголошення Української держави. 

Історико-правова характеристика природи Гетьманату П. Скоропадського. 

Грамота до всього українського народу та закони про тимчасовий державний 

устрій України від 29 квітня 1918 р.: зміст і значення.  Створення Директорії, 

організація повстання проти Гетьманату, прихід до влади. Декларація від 26 

грудня 1918 р. Створення уряду. Акт злуки УНР і ЗУНР. Трудовий конгрес. 

Формування органів влади й управління. Законодавча діяльність Директорії. 
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Закон «Про порядок внесення і затвердження законів в Українській 

республіці» від 14 лютого 1919 р. Скасування права власності на землю за 

Законом «Про землю в УНР» від 8 січня 1919 р. Використання 

дореволюційного законодавства у цивільно-правовій та кримінально-правовій 

сферах. Закон «Про відновлення гарантій недоторканості особи на території 

УНР» від 28 лютого 1919 р. та факти беззаконня і репресій за Директорії. 

Проект нової Конституції України. Проголошення ЗУНР. Передвступний 

договір (14 грудня 1918 р.) та Акт злуки ЗУНР і УНР (22 січня 1919 р.). 

Захоплення Буковини Румунією. Захоплення Закарпаття Угорщиною, а 

пізніше Чехословаччиною. Польсько-українська війна. Припинення чинності 

Закону щодо об’єднання ЗУНР і УНР. Причини падіння ЗУНР. Державний 

устрій. Українська Національна Рада та її органи: Президія, Виділ, Президент. 

Державний секретаріат: склад і повноваження. Закон про передання всієї 

повноти військової і цивільної влади Диктаторові Є. Петрушевичу. Утворення 

Колегії головноуповноважених і Військової канцелярії. Місцеві органи влади 

та управління: повітові, громадські, міські комісари та ради.  

 

Тема 12. Державно-правове будівництво в УСРР (1919-1921 рр.) та в 

період нової економічної політики (1921 — початок 1929 р.). 

Виникнення Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів як 

органів керівництва революційним рухом. І Всеукраїнський з’їзд Рад 

робітничих і солдатських депутатів. Проголошення України республікою Рад 

(12 грудня 1917 р.). Обрання Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК). 

Утворення радянського уряду України — Народного Секретаріату. Місцеві 

ради. Органи управління народним господарством. Трудові армії. Управління 

націоналізованими промисловими підприємствами протягом періоду воєнного 

комунізму за «Положенням» від 3 червня 1918 р. Спроби місцевих рад 

створити власні суди. Декрет про суд Раднаркому УСРР від 19 лютого 1919 р. 

Положення про революційні трибунали від 23 січня 1918 р. Всеукраїнська 

(надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією). Позасудові репресії. 

Створення радянської міліції. Становлення радянського права. Конституція 

УСРР 1919 р. Поширення на територію України декретів і розпоряджень 

робітничо-селянського уряду РСФРР. 

Перебудова державного апарату УСРР у зв’язку з утворенням СРСР. 

Всеукраїнський з’їзд Рад як верховний орган державної влади УСРР. 

Державний статус ВУЦВК за Положенням про ВУЦВК від 12 жовтня 1924 р. 

Компетенція Президії ВУЦВК. Склад і повноваження уряду за “Положенням 

про Раднарком УСРР” від 12 жовтня 1924 р. Зміни в системі органів 

галузевого управління (загальносоюзні, об’єднані та республіканські 

наркомати). Загальне положення про народні комісаріати УСРР від 12 жовтня 

1924 р. Українізація державного і господарського апарату.  

Кодифікація законодавства. Посилення ролі загальносоюзного 

законодавчого регулювання. Зміни й доповнення до Конституції УСРР у 

1925 р. Конституція УСРР 1929 р. Позбавлення та обмеження виборчих прав.  
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Тема 13. Держава і право України в період тоталітарно-

репресивного режиму (30-ті рр. ХХ ст.). 

Деформація державно-політичної системи. Посилення партійно-

апаратної диктатури в усіх галузях державного, господарського і соціально-

культурного будівництва. Ліквідація правових основ багатоукладної 

економіки. Зміни в органах центральної влади за Конституцією УРСР 1937 р. 

Верховна Рада, її Президія. Раднарком УРСР. Посилення ролі 

загальносоюзних органів управління. Зрощування партійного й 

адміністративного апарату. Народні суди — основна ланка судової системи. 

Підвищення ролі обласних судів за постановою ВУЦВК і Раднаркому УСРР 

від 20 червня 1934 р. Верховний Суд УСРР. Створення загальносоюзної 

централізованої системи прокурорських органів. Ліквідація (1930 р.) НКВС 

УСРР та утворення (1934 р.) загальносоюзного НКВС. Заміна судового 

розгляду кримінальних справ адміністративними рішеннями. «Особлива 

нарада» НКВС, «трійки» та «двійки» на місцях. Застосування незаконних 

методів слідства, проведення масових репресій. Тенденції розвитку правової 

системи. Перевага загальносоюзного законодавства над республіканським. 

Репресивно-правове забезпечення насильницької колективізації. Правове 

регулювання діяльності колгоспів.  Зміни в кримінально-процесуальному 

законодавстві. Надзвичайний порядок судочинства у справах про 

терористичні акти, контрреволюційне шкідництво й диверсії за постановою 

ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р. 

 

Тема 14. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР. 

Держава і право України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). 

Радянсько-німецький пакт про ненапад і таємний протокол Молотова — 

Ріббентропа (23 серпня 1939 р.) про розподіл сфер впливу в Європі. Введення 

радянських військ у Західну Волинь і Східну Галичину. Народні збори 

Західної України та їхні акти. Закони Верховної Ради СРСР (1 листопада 1939 

р.) та Верховної Ради УРСР (15 листопада 1939 р.) про прийняття Західної 

України до складу УРСР. Нота уряду СРСР від 28 червня 1940 р. та введення 

радянських військ у Північну Буковину і Бессарабію. Закон Верховної Ради 

СРСР (2 серпня 1940 р.) про включення Північної Буковини і Хотинського, 

Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР. Новий 

адміністративно-територіальний поділ, державне будівництво та масові 

репресії у західних областях УРСР.  

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Перебудова державного 

механізму на початку війни. Надзвичайні органи влади та управління. 

Державний Комітет Оборони. Ставка Верховного головнокомандування. 

Правовий режим воєнного стану і стану облоги. Діяльність місцевих органів 

влади й управління в період війни. Реорганізація органів суду і прокуратури. 

Розширення юрисдикції військових трибуналів. Об’єднання наркоматів 

внутрішніх справ і державної безпеки, розширення їхніх повноважень і 

посилення репресивно-каральної спрямованості. 

Встановлення окупаційного режиму та розчленування загарбниками 
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території України.  

Особливості правової системи УРСР в умовах війни. Зміни у цивільно-

правовій регуляції відносин власності, спадкування, житлокористування. 

Правове забезпечення зміцнення сім’ї, охорони материнства, дитинства. 

Правовий режим трудових мобілізацій і трудових повинностей. Збільшення 

робочого часу. Працевлаштування та побутове забезпечення інвалідів війни. 

Колгоспне законодавство воєнного часу.  

Зміни у кримінальному праві. Відповідальність за скоєння воєнних 

злочинів. 

 

Тема 15. Держава і право України у повоєнні роки та в період 

десталінізації (1945 — перша половина 1960-х рр.). 

Повоєнний сталінський режим. Відбудова народного господарства. 

Членство України в ООН і розширення міжнародних зв’язків. Ліквідація 

надзвичайних органів влади й управління. Відновлення конституційних 

органів влади. Десталінізація. 

Спроби вдосконалити управління народним господарством. 

Раднаргоспи. Розширення компетенції республіканських органів управління.  

Реорганізація суду. Закон про судоустрій УРСР 1960 р. Інститут народних 

засідателів. Товариські суди. Перебудова правоохоронних органів. Положення 

про прокурорський нагляд у СРСР від 24 травня 1955 р. КДБ при Раді 

Міністрів СРСР та його органи в Україні. Реорганізація органів внутрішніх 

справ. Народні дружини. Авторитарна командно-адміністративна система 

управління та її вплив на суспільно-політичне життя. Конституція СРСР 

1977 р. і Конституція УРСР 1978 р. Удосконалення організації та діяльності 

органів внутрішніх справ. Закон СРСР «Про адвокатуру СРСР» від 

30 листопада 1979 р. Положення про адвокатуру УРСР від 1 жовтня 1980 р. 

Нотаріат. Нормативно-правове закріплення процесу курсу на «перебудову» в 

СРСР та УРСР (сер. 80-х – 1991 рр. ). Демократичні зміни у праві УРСР 

(сер. 80-х – 1991 рр. ). 

 

Тема 16. Розбудова правової системи незалежної України після 

розпаду СРСР і до прийняття Конституції України у 1996 р. Розвиток 

держави і права України на сучасному етапі). 

Становлення та розбудова незалежної України, їх конституційно-

правове та міжнародно-правове забезпечення (1991-1996 рр.): правове 

оформлення розпаду СРСР; проголошення реформи державного апарату; 

Конституційний договір 1995 р., опрацювання та прийняття Конституції 

України 1996 р.; державна символіка; державна мова; джерела національного 

права незалежної України; становлення поліджерельності права (Конституція 

України, конституційні закони, рішення Конституційного Суду, постанови і 

роз’яснення Верховного Суду, акти місцевого самоврядування тощо. 

Заснування національних органів охорони громадського порядку. 

Органи прокуратури, державної безпеки, податкові органи, адвокатура, органи 

юстиції, нотаріальні органи України, Уповноважений Верховної Ради України 
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з прав людини у 1991−1996 рр. (нормативно-правове забезпечення; 

особливості діяльності). Основні напрямки розвитку національної правової 

системи України (1991−1996 рр.): цивільне, земельне, кримінальне, 

процесуальне право; ґенеза нових галузей права (муніципальне, аграрне, 

космічне право). Трансформація форми державного правління в Україні від 

президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки. 

Відміна конституційної реформи 2004 р. Конституційним Судом України.  

Розвиток права України на сучасному етапі. 
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