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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ  
1. Основні закономірності й теорії виникнення держави і права. 
2. Етапи становлення й розвитку української державності. 
3. Основні етапи формування права на території України. 
4. Загальна характеристика правових пам’яток України. 
5. Поняття держави та її ознаки. 
6. Форма держави та її елементи. 
7. Механізм і апарат держави. 
8. Функції держави. 
9. Загальна характеристика правової держави і громадянського суспільства. 
10. Поняття права та його ознаки.  
11. Система права: норма, інститут, галузь права. 
12. Джерела (форми) права.  
13. Поняття, структура, види правовідносин.  
14. Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види. 
15. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.  
16. Конституційне право як галузь права.  
17. Поняття та види Конституцій. Джерела конституційного права України.  
18. Конституційні засади державного та суспільного ладу України. 
19. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Виборче право та виборча 

система України. 
20. Конституційний принцип поділу влади. Загальна характеристика органів державної 

влади в Україні.  
21. Громадянство України. 
22. Конституційні права, свободи й обов’язки людини і громадянина в Україні.  
23. Система місцевого самоврядування в Україні: 
24. Судова система України.  
25. Поняття й основні  принципи судоустрою та судочинства в Україні.  
26. Правовий статус суддів.  
27. Поняття, система і функції правоохоронних і правозахисних органів України.  
28. Конституційний суд України: формування, повноваження та принципи діяльності. 
29. Система судів загальної юрисдикції: загальна характеристика. 
30. Поняття, предмет і джерела адміністративного права України. 
31. Адміністративні правовідносини. 
32. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. 
33. Адміністративна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення. 
34. Загальна характеристика Особливої частини КУпАП. 
35. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 
36. Обставини, що пом’якшують i обтяжують адміністративну відповідальність. 
37. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.  
38. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
39. Загальна характеристика фінансового права України. 
40. Правові засади податкової політики в Україні. 
41. Законодавство України про банки і банківську діяльність 
42. Бюджет і бюджетна система України. 
43. Бюджетний процес i його стадії. 
44. Формування місцевих бюджетів. 
45. Поняття податку та його види. Система оподаткування в Україні. 
46. Особливості оподаткування фізичних і юридичних осіб. 
47. Правовий статус банків. Банківські об’єднання. 
48. Національний банк України, його функції. 
49. Поняття, предмет і джерела кримінального права України. 
50. Загальна характеристика розділів Особливої частини ККУ. 
51. Поняття, ознаки та склад злочину. 



52. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення. 
53. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 
54. Обставини, що виключають злочинність діяння. 
55. Стадії вчинення злочину. 
56. Співучасть. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. 
57. Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 
58. Кримінальне покарання та його види.  
59. Особливості кримінальних покарань, що застосовуються до неповнолітніх. 
60. Обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання. 
61. Загальна характеристика цивільного права і правовідносин. 
62. Суб’єкти цивільних правовідносин. 
63. Поняття і зміст права власності. Форми власності в Україні. 
64. Поняття та види правочинів. 
65. Зобов’язальне право. Поняття цивільно-правового договору та його видів. 
66. Недоговірні зобов’язання. 
67. Спадкове право.  
68. Речові права на чуже майно. 
69. Захист цивільних прав особи та його способи. Захист права власності. 
70. Представництво у цивільному праві. 
71. Позовна давність та її види. 
72. Правила торговельного й побутового обслуговування споживачів. 
73. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів. 
74. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 
75. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави притягнення, види.  
76. Поняття та предмет сімейного права.. Джерела сімейного права. 
77. Суб’єкти сімейних правовідносин. 
78. Поняття сім’ї та шлюбу. Умови і порядок укладення шлюбу. 
79. Умови і порядок припинення шлюбу.  
80. Визнання шлюбу недійсним. 
81. Застосування сімейного законодавства України до іноземців та oci6 без громадянства.  
82. Права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір. 
83. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і дітей. 
84. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 
85. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.  
86. Поняття житлового права і житлових правовідносин.. Джерела житлового права. 
87. Право громадян на житло і форми його реалізації.  
88. Користування гуртожитками. 
89. Договір найму житлового приміщення. 
90. Житлові спори. 
91. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 
92. Поняття і система трудового права України. 
93. Характеристика джерел трудового права. 
94. Трудовий договір: зміст, форма, сторони,  порядок укладення.  
95. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку. 
96. Трудова дисципліна. Поняття та зміст дисциплінарної відповідальності. 
97. Індивідуальні i колективні трудові спори та порядок їх розгляду. 
98. Підстави i порядок припинення трудового договору. 
99. Переведення на іншу на роботу: підстави i порядок. 
100. Правове регулювання працевлаштування молодих спеціалістів. 
101. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. 
102. Поняття й види пенсійного забезпечення в Україні. 
103. Загальна характеристика господарського права і законодавства. 
104. Господарські правовідносини. 
105. Підприємницька діяльність в Україні 



106. Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності. 
107. Правові основи інвестиційної діяльності в Україні. Особливості режиму іноземних 

інвестицій. 
108. Поняття і суб’єкти банкрутства. Умови і порядок визнання юридичних осіб 

банкрутами. 
109. Господарські спори.  
110. Поняття, система та  джерела екологічного права. 
111. Екологічні права та обов’язки громадян. 
112. Природноресурсове право. 
113. Природоохоронне право. 
114. Законодавство про природно-заповідний фонд України. 
115. Право екологічної безпеки. 
116. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх вчинення. 
117. Поняття, предмет та джерела земельного права. 
118. Право власності на землю та правовий механізм його реалізації. 
119. Захист прав громадян і юридичних осіб на землю. Земельні спори. 
120. Відповідальність за порушення земельного законодавства. 

 
 


