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Перелік дисциплін 

для вступу на навчання за освітньою програмою підготовки магістр 
 

● Основи держави і права 

● Основи економіки 



 

Дисципліна: Основи держави і права 
Розділ 1. Загальна теорія держави і права в системі юридичної науки 

       § 1. Поняття, структура, предмет юридичної науки. Функції юридичної науки 

       § 2. Поняття і склад методології юридичної науки 

       § 3. Предмет, методологія та функції загальної теорії держави і права 

Розділ 2. Основні права людини як природне (загальносоціальне) явище 

       § 1. Поняття та основні різновиди природного права (права як загальносоціального явища) 

       § 2. Поняття, класифікація та юридичні гарантії основних прав людини 

       § 3. Поняття, класифікація основних соціальних обов’язків людини 

       § 4. Поняття, види, юридичні гарантії основних прав нації, прав народу 

Розділ 3. Правова держава – головний організатор і гарант здійснення та захисту 
основних прав людини 

       § 1. Поняття та основні ознаки правової держави. Соціально-змістовні ознаки правової 
держави. Формальні ознаки правової держави 

       § 2. Основні концепції правової держави. Вихідні положення сучасної загальної теорії правової 
держави. Правова держава як держава соціальної демократії 

Розділ 4. Основні теорії походження права та держави 
       § 1. Загальна характеристика основних теорій походження права. Теократична теорія. 

Теологічна теорія. Природно-правова теорія. Теорія юридичного позитивізму. Психологічна теорія. 
Марксистська теорія. Нормативна («чиста») теорія. Соціологічна теорія. Інтегральна теорія 

       § 2. Загальна характеристика основних теорій походження держави. Патріархальна теорія. 
Теологічна теорія. Договірна (природно-правова) теорія. Органічна теорія. Теорія насильства. Класова 
теорія. Олігархічна теорія 

Розділ 5. Загальне поняття і основні риси держави. Тип і функції держави як основні 
характеристики її соціальної сутності 

       § 1. Загальне поняття і ознаки держави. Причини виникнення держав 
       § 2. Ознаки, які відрізняють державну владу від влади первісного соціально-однорідного 

суспільства. Ознаки, які відрізняють державу від інших організацій в соціально-неоднорідному 
суспільстві 

       § 3. Типологія держав. Поняття, види історичного типу держави 

       § 4. Функції держави: поняття, види 

Розділ 6. Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації 
       § 1. Майбутня держава соціально-демократичного типу. Поняття, основні ознаки 

громадянського суспільства 

       § 2. Поняття держави соціально-демократичної орієнтації, її різновиди 

       § 3. Внутрішні та зовнішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації 

Розділ 7. Форми держав 

       § 1. Загальне поняття та елементи форми держави. Зв’язок між типом держави та її формою 
       § 2. Поняття та загальноісторичні види державного правління. Види форм правління сучасних 

держав 
       § 3. Поняття та загальноісторичні види державного устрою. Види державного устрою сучасних 

держав 

       § 4. Поняття державного режиму. Види державного режиму сучасних держав 

Розділ 8. Механізм і апарат держави 
       § 1. Поняття механізму держави, його структура. Поняття та види державних службовців 
       § 2. Загальна характеристика апарату та органів держави. Поняття апарату держави. Органи 

держави: поняття, види 

       § 3. Принципи, риси і структура апарату держав соціально-демократичної орієнтації 



Розділ 9. Держава у політичній системі суспільства 
       § 1. Поняття та елементи політичної системи суспільства 

       § 2. Держава – центр, ядро політичної системи суспільства 

       § 3. Громадські об’єднання у політичній системі суспільства: їх поняття та види 

       § 4. Поняття, види, функції політичної партії 

       § 5. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації 

Розділ 10. Права людини і суб’єктивне юридичне право. Правовий статус особи 
       § 1. Суб’єктивне юридичне право: поняття, структура (елементи) 

       § 2. Поняття юридичного обов’язку, його види 
       § 3. Поняття, види правового статусу особи. Особливості і тенденції розвитку правового статусу 

особи у державі соціально-демократичної орієнтації 

Розділ 11. Об’єктивне юридичне право та інші соціальні регулятори 
       § 1. Загальне поняття і ознаки об’єктивного юридичного права 

       § 2. Поняття, види соціальної норми 
       § 3. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки у первісному соціально-

однорідному суспільстві та від інших соціальних норм у соціально-неоднорідному суспільстві 
       § 4. Поняття та структура правосвідомості. Взаємодія правосвідомості та правового 

регулювання 

Розділ 12. Об’єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства 
       § 1. Співвідношення об’єктивного юридичного права з іншими явищами. Співвідношення 

права з економікою. Співвідношення права з політикою. Співвідношення права з релігією 
       § 2. Взаємозв’язок держави і об’єктивного юридичного права. Правові форми виконання 

функцій держави 
       § 3. Функції права (правового регулювання): поняття, види. Загальносоціальні та спеціально-

соціальні функції права 

Розділ 13. Історична типологія об’єктивного юридичного права. Сутність права соціально-
демократичної орієнтації 

       § 1. Типологія права. Поняття, види історичного типу права 
       § 2. Соціально-демократичне право: поняття та його ознаки. Поняття, риси перехідного типу 

права соціально-демократичної орієнтації 
       § 3. Поняття, види основних принципів об’єктивного юридичного права. Загальнолюдські 

принципи юридичного права. Типологічні принципи права. Конкретно-історичні принципи права. 
Галузеві і міжгалузеві принципи права 

Розділ 14. Правотворчість. Форми об’єктивного юридичного права 

       § 1. Поняття, соціальне призначення та види правотворчості 

       § 2. Форма права: поняття та її види. Зовнішня форма (джерела) права: поняття, види 
       § 3. Нормативно-правовий акт – основна форма права соціально-демократичної орієнтації. 

Поняття, юридичні властивості та види нормативно-правових актів 

       § 4. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі, по колу осіб 

Розділ 15. Система права. Система і систематизація нормативно-правових актів 
       § 1. Поняття, елементи та різновиди правової системи 
       § 2. Поняття, елементи системи права. Поняття, види галузей права. Поняття, види інститутів 

права 
       § 3. Система законодавства: поняття, структура. Поняття та способи систематизації 

законодавства 

Розділ 16. Правові (юридичні) норми 
       § 1. Поняття, ознаки правової норми 

       § 2. Структура правової норми 

       § 3. Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів 

       § 4. Види правових норм 

Розділ 17. Правомірна поведінка і реалізація правових норм. Законність і правопорядок 
       § 1. Поняття, види правомірної поведінки 



       § 2. Поняття та форми реалізації правових норм 
       § 3. Поняття, соціальна сутність законності. Співвідношення законності та правопорядку. 

Основні принципи законності у державі соціально-демократичної орієтації 

       § 4. Загальносоціальні та юридичні гарантії законності 

Розділ 18. Застосування правових норм 
       § 1. Поняття та соціальна сутність застосування правових норм. Основні риси правозастосовної 

діяльності 

       § 2. Акти застосування правової норми: поняття, юридичні властивості, види 
       § 3. Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Основні стадії застосуваня 

правових норм. Застосування правових норм по аналогії в разі прогалини у законодавстві 

Розділ 19. Тлумачення правових норм 
       § 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм 

       § 2. Поняття, види тлумачення – уяснення правових норм 

       § 3. Поняття, види тлумачення – роз’яснення правових норм 

       § 4. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види 

Розділ 20. Правові відносини 
       § 1. Поняття, ознаки та види правових відносин 

       § 2. Суб’єкти правовідносин: поняття, юридичні властивості та їх види 

       § 3. Об’єкти правовідносин: поняття, види 

       § 4. Юридичні факти: поняття, види. Правові презумпції: поняття, види 

Розділ 21. Юридична відповідальність за правопорушення 
       § 1. Поняття, ознаки правопорушення. Структура (елементи) правопорушення 

       § 2. Види правопорушень: злочини, проступки 

       § 3. Причини правопорушень: поняття та їх класифікація 
       § 4. Поняття, ознаки, принципи та функції юридичної відповідальності. Інші заходи державного 

примусу 

       § 5. Види юридичної відповідальності. Стадії юридичної відповідальності 

Розділ 22. Правове регулювання суспільних відносин 
       § 1. Поняття, види, стадії правового регулювання. Сфери та межі правового регулювання: їх 

поняття та види 

       § 2. Предмет, метод і типи правового регулювання 

       § 3. Механізм правового регулювання: поняття, елементи 
       § 4. Техніка правового регулювання (юридична техніка): поняття, види. Ефективність правового 

регулювання 
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Дисципліна: Основи економіки 
Розділ 1. Економіка та її зміст 

       § 1. Виробництво та його основні елементи 

       § 2. Ресурси і фактори виробництва 

       § 3. Виробництво та потреба. Продукт виробництва 

Розділ 4. Суб‘єкти економічної системи 



       § 1. Суб‘єктна структура ринкової економіки 

       § 2. Домашнє господарство в ринкових структурах 

       § 3. Держава в системі ринкового господарства 

Розділ 5. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності 
       § 1. Економічні показники діяльності підприємства 

       § 2. Ціноутворення і формування доходів підприємства 

       § 3. Фінансові показники діяльності підприємства 

Розділ 6. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів 
       § 1. Товарний ринок 

       § 2. Ринок праці і заробітна плата 

       § 3. Кредитний ринок і процент. Ринок цінних паперів 

       § 4. Ринок природних ресурсів і рента 

       § 5. Розподіл і перерозподіл доходів 

Розділ 7. Національні економіка 
       § 1. Національний продукт 

       § 2. Економічне зростання. Циклічність економічного розвитку 

       § 3. Зайнятість і безробіття. Інфляція 

       § 4. Рівновага національної економіки 

       § 5. Регулювання національної економіки 

Розділ 8. Світова економіка 
       § 1. Світове господарство і світовий ринок 

       § 2. Міжнародна валютна система 

Розділ 2. Економічна система 
       § 1. Сутність, зміст та типи економічних систем 

       § 2. Форми суспільного господарства 

       § 3. Ринкове господарство та його моделі 

Розділ 3. Загальні основи ринкової економіки 

       § 1. Товар як ринкова форма продукту 

       § 2. Гроші та їх функції. Грошовий обіг 

       § 3. Ринок: суть, функції і структура. Типи ринкових структур 
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