
 

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
З дисципліни «Конституційне право України» 

1. Особливості конституційно-правових відносин. 

2. Суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин. 

3. Поняття та характер конституційно-правової відповідальності. 

4. Конституційне правопорушення та його склад. 

5. Поняття конституції та її сутність. 

6. Види конституції. 

7. Закріплення конституційного ладу в Україні. 

8. Людина, її життя і здоров'я – найвища цінність. 

9. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. 

10. Поняття та риси унітарної держави. 

11. Основні риси республіканської форми правління в Україні. 

12. Характеристика державного режиму в Україні. 

13. Політичні партії і громадські організації, їх конституційно-правовий статус. 

14. Громадянство України: поняття та ознаки. 

15. Особисті, політичні, соціальні, економічні, екологічні, культурні права і 

свободи. 

16. Дотримання Конституції України та законів України. 

17. Поняття виборів та виборчого права. 

18. Порядок призначення виборів в Україні. 

19. Чисельний склад та структура Верховної Ради України. 

20. Компетенція Верховної Ради України. 

21. Статус народного депутата України. 

22. Конституційно-правовий статус Президента України. 

23. Кабінет Міністрів України. 

24. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 

25. Система судових органів та порядок їх формування. 

26. Конституційний статус прокуратури в Україні. 

27. Конституційний суд України та його місце в механізмі державної влади. 

28. Територіальний та державний устрій України. 

29. Поняття місцевого самоврядування та його політико-правова природа. 

30. Компетенція районних та обласних рад. 

 
З дисципліни «Цивільне право» 

1. Охарактеризуйте поняття, предмет, принципи та джерела цивільного права. 

2. Охарактеризуйте підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 

3. Дайте характеристику захисту цивільних прав та інтересів. 

4. Дайте характеристику фізичної особи в цивільному праві: поняття, 

правоздатність, дієздатність фізичної особи, визнання особи безвісно 

відсутньою, оголошення особи померлою. 
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5. Дайте характеристику юридичної особи у цивільному праві та способи 

припинення юридичної особи (реорганізація та ліквідація). 

6. Визначте та охарактеризуйте об’єкти цивільного права. 

7. Дайте характеристику правочинів у цивільному праві: поняття, види, форми 

та недійсність правочину. 

8. Дайте характеристику представництва в цивільному праві. 

9.  Охарактеризуйте строки та терміни у цивільному праві. 

10.  Дайте характеристику позовної давності у цивільному праві: загальна та 

спеціальна позовна давність. 

11.  Визначте та охарактеризуйте особисті немайнові права фізичної особи: 

особисті немайнові права, що забезпечують природне існування та особисті 

немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

12.  Визначте загальні положення про право власності. 

13.  Дайте характеристику підставам набуття  та припинення права власності. 

14.  Охарактеризуйте речові права на чуже майно. 

15.  Дайте характеристику загальних положень про право інтелектуальної 

власності. 

16.  Охарактеризуйте загальні положення про зобов’язання у цивільному праві. 

17.  Визначте способи забезпечення виконання зобов’язання. 

18.  Визначте загальні положення про договір: види, укладення, зміна і 

розірвання договору. 

19.  Охарактеризуйте договір купівлі-продажу: загальні положення договору, 

роздрібна купівля-продаж, захист прав споживачів. 

20.  Дайте загальну характеристику договору поставки. 

21.  Охарактеризуйте договір міни. 

22.  Дайте характеристику договору дарування. 

23.  Охарактеризуйте договір найму та прокату. 

24.  Дайте характеристику договору найму житла. 

25.  Визначте загальні положення договору підряду. 

26.  Дайте характеристику договору перевезення та транспортного 

експедирування. 

27.  Охарактеризуйте договір зберігання та загальну  характеристику видів 

даного договору. 

28.  Дайте загальну характеристику договору страхування. 

29.  Дайте характеристику не договірних зобов’язань. 

30.  Дайте характеристику спадкування за законом та за заповітом. 

 

З дисципліни «Адміністративне право» 
1. Поняття «публічна служба». Види публічної служби. 
2. Поняття «методи публічного адміністрування». Види методів публічного 

адміністрування.  

3. Управлінська система та її компоненти. Характеристика суб'єкта управління. 
4. Публічний інтерес. Публічна влада. 

5. Державне управління - різновид публічного управління. Основні ознаки 

державного управління. 
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6. Поняття «місцеве самоврядування». Сучасні концепції місцевого 

самоврядування.  
7. Поняття «громадське управління». Суб'єкти громадського управління. 

8. Поняття «адміністративне судочинство». 

9. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України. 

10. Завдання адміністративного судочинства. 

11. Система адміністративних судів.  

12. Компетенція адміністративних судів. 

13. Особи, які беруть участь у справі. Сторони в судовому адміністративному 

процесі. Інші учасники адміністративного судового процесу. 

14. Провадження в суді першої інстанції. Право на звернення до адміністративного 

суду. 

15. Форми і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви. 
16. Апеляційне провадження. Поняття «апеляція» в адміністративному 

судочинстві. 

17. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій, комісій із референдуму, членів даних комісій. 

18. Особливості провадження у справах із приводу рішень, дій або бездіяльності 

державної виконавчої служби. 

19. Поняття «заходи процесуального примусу». 

20. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

21. Види заходів процесуального примусу. 

22. Особливості застосувань заходів процесуального примусу. 

23. Визначення «адміністративний проступок» в законодавстві.  

24. Співвідношення адміністративного проступку та злочину. 

25. Співвідношення адміністративного і дисциплінарного проступку. 

26. Поняття «склад адміністративного проступку». 

27. Види складів адміністративного проступку. Система ознак складу. 
28. Об'єкт адміністративного проступку. Об'єктивна сторона адміністративного 

проступку. 

29. Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Законодавче 

забезпечення адміністративної відповідальності 

30. Вікові межі адміністративної відповідальності неповнолітніх. Застосування до 

неповнолітніх заходів впливу. 

 

 


