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ВСТУП 
 

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 081 
«Право» охоплює основні галузі права та корелюється з напрямками 
науково-правових досліджень провідних науковців Київського 

національного торговельно-економічного університету.* 
Метою вступного іспиту є виявлення достатнього рівня знань для 

навчання в аспірантурі та здобуття освітнього/наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 081 «Право». 

Вступний іспит здійснюється на підставі Правил прийому до 
аспірантури та докторантури КНТЕУ* та передбачає комплексну перевірку 

знань абітурієнтів за завданнями (екзаменаційними білетами), 
розглянутими і схваленими на засіданнях кафедр: адміністративного, 

фінансового та інформаційного права; міжнародного, цивільного та 
комерційного права; правового забезпечення безпеки бізнесу. 

 
 

 
Тема 1. Теорія держави і права 

 

Права людини, класифікація прав людини та їх гарантії, права 
людини та право, правова держава. Становлення та особливості розвитку 

державності, права та правової системи України.  Закономірності 
виникнення та тенденції розвитку світової теоретичної думки про державу 

та право, періодизація та класифікація вчень про державу і право. Основні 
політичні та правові доктрини. Історія політико-правової думки України. 

Правосвідомість, її структура та види, правова культура суспільства та 
особи, право та релігія, право і мораль. Юридично значуща поведінка, 

правомірна поведінка та правопорушення, зловживання правом, юридична 
відповідальність і її механізм. 

 
 
 

Тема 2. Конституційне право 
 

Конституційно-правові відносини: їх суб'єкти, об'єкти, види, 
підстави виникнення, зміни та припинення. Конституційні засади 

економічної системи. Відповідальність у конституційному праві: правова 
природа, особливості, її види (форми), підстави, суб'єкти, санкції.   

 

 

* Відповідно до наказу МОН від 21.01.2022 № 43 Київський національний торговельно -

економічний університет реорганізовано, з 01.02.2022 Державний торговельно -економічний 

університет.  

* з 02.02.2022 Положення про вступ до аспірантури ДТЕУ  
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Відповідальність за порушення виборчого законодавства. Поняття 

органу державної влади, класифікація органів державної влади. 
Конституційне закріплення системи органів державної влади. Підстави та 
порядок дострокового припинення повноважень парламенту. 

Конституційно-правовий статус глави держави. Загальна характеристика 
інституту президентства. Функції та повноваження глави держави. 

Підстави та процедура дострокового припинення повноважень глави 
держави. Усунення президента з поста в порядку імпічменту. 

Конституційно-правовий статус органів при президентові. Виконавча 
влада та система її органів. Конституційно-правовий статус уряду та інших 

органів виконавчої влади. Конституційний контроль і його види. Порядок 
формування, функції та повноваження органу конституційної юрисдикції. 

Процедури розгляду справ органом конституційного правосуддя.  
Конституційно-правове регулювання судової системи. Суди системи 

судоустрою України. Конституційні гарантії діяльності суддів. 
Конституційні засади судочинства. Правовий статус Вищої ради 

правосуддя. Система територіального устрою. Конституційно-правовий 
статус адміністративно-територіальних одиниць. Порядок вирішення 
питань адміністративно-територіального устрою. Реалізація та захист прав 

людини в умовах воєнного стану. 
 

 
Тема 3. Трудове право 

 
 

Соціальне призначення трудового права; ґенеза трудового права, 
тенденції та прогнозування його подальшого розвитку; вплив конституції, 

галузей публічного та приватного права, політичних, релігійних і 
моральних норм на трудове право; трудове право в системі національного 

права. Предмет, метод, система, функції, принципи та суб'єкти трудового 
права. Джерела трудового права. Сфера дії трудового права. Трудове право 
в системі національного права. Правове забезпечення зайнятості населення 

та працевлаштування. Гарантії реалізації права на зайнятість. Трудові 
правовідносини та їх суб'єкти. Правові основи соціального діалогу у сфері 

праці: поняття, принципи, суб'єкти, система, організаційно-правові форми. 
Колективні угоди та колективні договори. Трудовий договір: поняття, 

сторони, зміст, форми, види; співвідношення з цивільно-правовими 
договорами, пов'язаними з працею. Укладення, зміна та припинення 

трудового договору. Правове регулювання робочого часу і часу 
відпочинку. Правові аспекти нормування й оплати праці. Гарантії та 

компенсації. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 
Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення. Охорона праці. 

Індивідуальні та колективні трудові спори (конфлікти). Трудові права і 
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обов’язки в умовах воєнного стану. Реалізація права на працю в умовах 
воєнного стану. Реалізація права людини на відпочинок в умовах воєнного 

стану.    
 

Тема 4. Аграрне право 

 
Правове забезпечення державної аграрної політики на 

національному, регіональному та на місцевому рівні; правові проблеми 
продовольчої безпеки України; Нормативні та інші джерела аграрного 

права України; норми аграрного права. Стан, тенденції та перспективи 
правового регулювання аграрних відносин в умовах світових 

інтеграційних економічних процесів, гармонізації й адаптації 
національного законодавства до вимог ЄС та СОТ. Правове становище 

суб'єктів аграрних правовідносин; організаційно-правові форми ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, господарської діяльності у 

сфері виробництва продовольства. Правове забезпечення виробничо -
господарської діяльності у сфері сільського господарства, виробництва 

продовольчої продукції. Правове регулювання ведення особистого 
селянського господарства. Державне та самоврядне регулювання аграрних 
відносин. Правове регулювання аграрних відносин у окремих галузях 

сільського господарства. Податкові відносини в аграрному секторі 
економіки. Податково-правове та бюджетне регулювання відносин 

природокористування у сільському господарстві. 
 

 
Тема 5. Адміністративне право і процес, фінансове право, 

інформаційне право 
 

Адміністративно-правові засади публічного адміністрування. 
Адміністративно-правові відносини. Суб’єкти адміністративного права. 

Адміністративний примус і адміністративна відповідальність. 
Адміністративно-правовий механізм захисту прав і свобод громадян. 
Адміністративно-правове забезпечення законності в публічному 

адмініструванні. Адміністративно-правові засади управління економічною, 
соціально-культурною та політичною сферами. Адміністративно-правові 

засади публічного контролю. Адміністративний процес. Адміністративне 
судочинство. Адміністративні провадження. Правові засади публічних 

консультацій. Адміністративно-правові засади захисту персональних 
даних. Інформаційні права і свободи та підстави для їх обмеження. Захист 

інформаційних прав і свобод.  Адміністративно-правовий статус 
громадських організацій. Адміністративні послуги. Адміністративно-

правове забезпечення економічної безпеки підприємства.  Звернення в 
адміністративному праві. Основи правового державного та недержавного 

регулювання різних галузей промисловості: дозволи, ліцензії, сертифікати, 
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реєстрація, контроль, нагляд. Правовий статус банківської таємниці. 
Система фінансового законодавства. Фінансово-правові норми та 

фінансово-правові відносини.  Суб'єкти фінансового права. Фінансова 
діяльність інститутів публічної влади. Правове регулювання фінансового 
контролю. Банківська система України: правове регулювання, 

повноваження та особливості функціонування. Правові засади 
інформаційної діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, органів охорони правопорядку і правосуддя, установ та 
організацій різних форм власності, неурядових організацій та інших 

інститутів громадянського суспільства. Охорона державної таємниці та 
інших відомостей з обмеженим доступом. Відповідальність за скоєння 

правопорушень в інформаційній сфері. Джерела адміністративного права: 
ієрархія та систематизація. Публічна інформація та інформація з 

обмеженим доступом. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий 
режим воєнного стану. Правові засади публічного адміністрування в 

умовах воєнного стану. Правові засади забезпечення національної безпеки.  
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