
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1. «Теорія держави і права»  як наука і навчальна дисципліна. 

2. Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади. 

Напрями організації державою суспільства та його політичної системи. 

3. Право як складова політичної системи суспільства. Напрями здійснення 

правом політичної влади в суспільстві. 

4. Поняття «функція держави». Взаємозв’язок і взаємозалежність між 

функціями держави та їх розвитком на різних етапах розвитку держави. 

5. Форма правління.  

6. Поняття та риси унітарної держави. 

7. Механізм держави як система державних організацій . 

8. Сутність правової держави. Ознаки правової держави її історичні 

джерела. 

9. Поняття соціальної держави. Риси та ознаки соціальної держави. Принципи 

соціальної держави. 

10. Право як система нормативного регулювання. Принципи права. Соціальна 

цінність права, функції права та його структура. 

11. Поняття соціальних норм. Ознаки соціальних норм. Загальні риси і види 

соціальних норм. 

12. Поняття та фактори правотворчості. Види та суб’єкти правотворчості. 

Методи та стадії право творення. Принципи право творення. 

13. Поняття «система права». Види сучасних правових систем. 

Характеристика складових елементів системи права. 

14. Система законодавства.  

15. Система права і законодавства України.  

16. Систематизація нормативних актів. Кодифікація як вища форма 

систематизації. Хронологічна і тематична інкорпорація. 

17. Поняття «галузь права». Поділ галузей права на підгалузі та інститути 

права. 

18.  Реалізація норм права, форми і методи її здійснення. 

19. Поняття «правове регулювання». Предмет, метод і межа правового 

регулювання. 

20. Склад і зміст правовідносин. Суб’єкти правовідносин та їх види. Об’єкти 

правовідносин. 

21. Поняття «правова свідомість» та її ознаки. Характерні ознаки 

правосвідомості. 

22. Зміст законності. Основні вимоги до законності. Основні принципи 

законності.  

23. Поняття правопорядок. Правопорядок і громадський порядок. 

24. Поняття «юридична відповідальність». Характеристика основних видів 

юридичної відповідальності. Принципи  юридичної відповідальності. 

25. Роль права в організації суспільства. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 



1. Предмет і метод конституційного права. 

2. Конституційно-правові норми: поняття, види та особливості. 

3. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин. 

4. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. 

5. Особливості конституційно-правових відносин. 

6. Територіальний та державний устрій України. 

7. Громадянство України: поняття та ознаки. 

8. Конституційний статус прокуратури в Україні. 

9. Конституційний суд України: порядок формування та склад. 

10. Поняття виборів та виборчого права. 

11. Загальна характеристика джерел конституційного права. 

12. Поняття та характер конституційно-правової відповідальності. 

13. Функції конституції. 

14. Види конституції. 

15. Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції України 

1996 року. 

16. Гуманістичні та демократичні засоби конституційного ладу в Україні. 

17. Форми здійснення влади народу. 

18. Характеристика державного режиму в Україні. 

19. Політичні партії і громадські організації, їх конституційно-правовий 

статус. 

20. Конституційні права, свободи людини і громадянина. 

21. Конституційні обов’язки людини і громадянина. 

22. Виборча система: поняття та види виборчих систем. 

23. Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової 

влади. 

24. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні, 

Парламент України. 

25. Статус народного депутата України. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

1. Предмет і система адміністративного права та його місце в правовій 

системі держави. 

2. Вікові межі адміністративної відповідальності неповнолітніх.  

Застосування до неповнолітніх заходів впливу. 

3. Порядок призначення виборів Президента України. 

4. Поняття «держава служба». Принципи державної служби. 

5. Поняття місцевого самоврядування та його принципи. 

6. Поняття «місцеве самоврядування». Суб’єкти місцевого 

самоврядування.  

7. Конституційно-правовий статус народного депутата України. 

8. Державне управління – різновид публічного управління. Основні ознаки 

державного управління. 

9. Поняття «методи публічного адміністрування». Види методів 

публічного адміністрування. 



10. Порядок призначення виборів народних депутатів. 

11. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (поняття, 

функції). 

12. Порядок призначення виборів міських, сільських, селищних голів, 

членів ОТГ. 

13. Визначення «адміністративний проступок» в законодавстві. 

14. Адміністративне правопорушення та його склад. 

15. Співвідношення адміністративного проступку та злочину. 

16. Право на звернення до адміністративного суду. 

17. Співвідношення адміністративного і дисциплінарного проступку. 

18. Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Види 

адміністративних стягнень. 

19. Поняття «адміністративне судочинство». 

20. Сторони в судовому адміністративному процесі. Інші учасники 

адміністративного судового процесу. 

21. Система адміністративних судів. 

22. Завдання адміністративного судочинства. 

23. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові. Зміст 

протоколу про адміністративне правопорушення. 

24. Надіслання протоколу. Випадки, коли протокол про адміністративне 

правопорушення не складається. 

25. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення. Види 

постанов по справі про адміністративне правопорушення. 

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО 

1. Визначте та охарактеризуйте об’єкти цивільного права. 

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

правоздатність, дієздатність фізичної особи, визнання особи безвісно 

відсутньою, оголошення особи померлою. 

3. Охарактеризуйте строки і терміни у цивільному праві. 

4. Визначте загальні положення про право власності. 

5. Дайте характеристику юридичної особи у цивільному праві та способи 

припинення юридичної особи (реорганізація та ліквідація). 

6. Дайте характеристику договору найму житла. 

7. Визначте та охарактеризуйте особисті немайнові права фізичної особи: 

8. особисті немайнові права, що забезпечують природне існування та 

особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної 

особи. 

9. Дайте характеристику підставам набуття та припинення права 

власності. 

10. Дайте характеристику правочинів у цивільному праві: поняття, види, 

форми та недійсність правочину.  

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

12. Дайте характеристику недоговірних зобов’язань. 

13. Дайте загальну характеристику договору поставки. 



14. Дайте загальну характеристику договору страхування. 

15. Охарактеризуйте речові права на чуже майно. 

16. Охарактеризуйте договір купівлі-продажу: загальні положення 

договору, роздрібна купівля-продаж. 

17. Представництво в цивільному праві. 

18. Дайте характеристику договору дарування. 

19. Визначте загальні положення договору підряду. 

20. Охарактеризуйте договір найму та прокату. 

21. Охарактеризуйте договір зберігання та загальну характеристику видів 

цього договору. 

22. Дайте характеристику спадкування за законом. 

23. Дайте характеристику позовної давності у цивільному праві: загальна 

та спеціальна позовна давність. 

24. Поняття «заходи процесуального примусу» в цивільному судочинстві. 

25. Види заходів процесуального примусу в цивільному судочинстві. 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Поняття, ознаки та види господарської діяльності. 

2. Поняття, ознаки та мета підприємництва. 

3. Принципи господарювання та їх зміст. 

4. Поняття господарського права, його предмет та методи. 

5. Місце господарського права в системі права України. 

6. Джерела господарського права та їх класифікація. 

7. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. 

8. Об’єкти господарських правовідносин, їх види та особливості. 

9. Суб’єкти господарських правовідносин та їх види. 

10. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти господарювання. 

11. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою 

діяльністю. 

12. Юридичні особи як суб’єкти господарювання. Порядки та стадії 

створення юридичних осіб. 

13. Поняття та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів 

господарювання. 

14. Документи, що подаються для проведення реєстраційних дій. 

15. Підстави для залишення документів поданих для проведення державної 

реєстрації без розгляду. Відмова в проведенні державної реєстрації. 

16. Правовий режим модельного статуту та порядок його застосування. 

17. Поняття та ознаки ліцензування. Поняття та правове значення 

ліцензійних умов. 

18. Поняття ліцензії, її зміст та порядок отримання. Порядок користування 

ліцензією. 

19. Переоформлення ліцензії та видача дублікату ліцензії (підстави та 

порядок). 

20. Поняття анулювання ліцензії, його види та підстави. 

21. Загальна характеристика патентування підприємницької діяльності. 

22. Поняття та зміст торгового патенту. 



23. Визначте загальні положення про господарський договір: види, 

укладення, зміна і розірвання договору. 

24. Суб’єкти апеляційного провадження в господарському судочинстві. Зміст 

апеляції в господарському судочинстві. 

25. Види заходів процесуального примусу в господарському судочинстві. 

 

 

  


