
Питання для контролю засвоєного матеріалу 

навчальної дисципліни «Джерела європейського права» 

1. Роль навчальної диспципліни «Джерела європейського права» у піготовці юристів-

нормопроектантів. 

2. Система права як загальнотеоретична категорія. 

3. Зовнішня форма (джерело) права: поняття, ознаки, види. 

4. Юридична природа та види нормативно-правових актів.  

5. Закон: поняття, ознаки, види. Закони України. 

6. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види. Основні підзаконні 

нормативно-правові акти в Україні. 

7. Нормативно-правовий договір: поняття, ознаки, види. 

8. Юридична природа та види нормативно-правових прецедентів. Їх співвідношення 

із правозастосовними та правотлумачними прецедентами. 

9. Правовий звичай: поняття, ознаки, види.  

10. Юридична природа та джерельний характер принципів права. 

11. Поняття та структура системи джерел права.  

12. Співвідношення понять «система джерел права», «система нормативно-правових 

актів», «система законодавства». 

13. Співвідношення принципів права, норм права та нормативно-правових приписів. 

14. Загальні ознаки правових систем континентального, загального (англійського) та 

змішаного (скандинавського) типів. 

15. Особливості систем права континенального, англійського, скандинавського права. 

16. Загальнотеоретична характеристика джерел континентального права та тенденції їх 

розвитку. 

17. Джерела англійського права: сучасний стан та перспективи розвитку. 

18. Особливості джерел скандинавського права та тенденції їх розвитку. 

19. Закон як основне джерело континентального права. 

20. Конституції в правових системах континентального типу. 

21. Роль та місце конституційних законів у континентальному праві. 

22. Загальна характеристика актів делегованої законотворчості у континентальних 

правових системах. 

23. Кодекси у системі джерел континентального права. 

24. Загальні ознаки та тенденції розвитку правових систем міждержавного типу. 

25. Система міжнародного права: поняття, сруктура. 

26. Джерела універсального та європейського регіонального міжнародного права. 

27. Система джерел права Ради Європи. 

28. Система джерел права Європейського Союзу. 

29. Проблеми взаємодії європейського міжнародного та національного права. 

30. Сучасна система джерел права України: поняття, структура. 

31. Проблеми становлення системи законодавства та системи підзаконних 

нормативних актів. 

32. Місце у системі джерел права України нормативно-правових договорів та правових 

звичаїв. 

33. Перспективи функціонування у системі джерел права України інших видів джерел 

права. 

34. Проблеми взаємодії джерел українського та європейського міжнародного права. 
 


