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СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. Держава: поняття, ознаки, функції. 

2. Форми держави: поняття та елементи. 

3. Механізм і апарат держави. 

4. Правова держава і громадянське суспільство. 

5. Сучасна українська держава: форма державного правління, устрою та режиму, загальна 

характеристика механізму та апарату. 

6. Юридичне право: поняття, види і загальна характеристика. 

7. Загальна характеристика об’єктивного юридичного права. 

8. Загальна характеристика суб’єктивного юридичного права. 

9. Норми права: поняття, види. 

10. Джерела права: поняття, види, загальна характеристика. 

11. Правові відносини: поняття, зміст та види. 

12. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність. 

13. Правова свідомість і правова культура особи. 

14. Поняття, предмет та джерела конституційного права. 

15. Конституція України як джерело конституційного права. 

16. Громадянство України: поняття, принципи. 

17. Порядок набуття громадянства України. 

18. Підстави втрати громадянства України. 

19. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. 

20. Конституційно-правові основи організації державної влади (загальні засади). 

21. Верховна Рада України: конституційно-правовий статус. Статус народного депутата. 

22. Кабінет Міністрів України: конституційно-правовий статус. 

23. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. 

24. Президент України: конституційно-правовий статус. 

25. Судова система України: загальна характеристика. 

26. Органи місцевого самоврядування: конституційно-правовий статус. 

27. Актуальні проблеми конституційної реформи в Україні: загальні положення. 

28. Проект конституційної реформи щодо децентралізації влади. 

29. Конституційна реформа в сфері правосуддя. 

30. Поняття та предмет кримінального права. Кримінальний кодекс. 
31. Злочин: поняття, ознаки та склад. 
32. Стадії вчинення та види злочинів: а) за стадією; б) за ступенем тяжкості; в) за об’єктом 

злочину. 
33. Співучасть у злочині: поняття, особливості, форми. 
34. Обставини, що виключають злочинність діяння. 
35. Поняття покарання та його види. 
36. Особливості відповідальності за злочини проти власності. 
37. Особливості відповідальності у сфері господарської діяльності. 
38. Поняття, предмет та джерела цивільного права. 

39. Суб’єкти цивільного права: загальна характеристика. 

40. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. 

41. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. 
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42. Порядок створення та припинення юридичних осіб. 

43. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 

44.  Об’єкти цивільних прав: загальна характеристика. 

45. Речі як об’єкти цивільних прав. 

46. Результати інтелектуальної творчої діяльності як об’єкти цивільних прав. 

47. Інформація як об’єкт цивільних прав. 

48. Право власності: поняття, зміст та форма. 

49. Підстави набуття та припинення права власності. 

50. Види спадкування, склад спадщини, право на обов’язкову частку. 

51. Особи, що не мають права спадкування. 

52. Черговість спадкування за законом. 

53. Загальні положення про зобов’язання: поняття, сторони, види.  
54. Підстави виникнення та припинення зобов’язань. 
55. Правочин як підстава виникнення зобов’язання. 
56. Загальні положення про договір (поняття, ознаки, форма, види). 
57. Договірні презумпції та принципи укладення договорів: загальна характеристика та 

значення. 
58. Договори про передачу майна у власність, повне господарське відання або оперативне 

управління: загальна характеристика. 
59. Договори про передачу майна у тимчасове користування: загальна характеристика. 
60. Договори у сфері інтелектуальної власності: загальна характеристика. 
61. Поняття, предмет і джерела сімейного права.  

62. Порядок і умови укладення шлюбу.  

63. Шлюбний договір: загальна характеристика. 

64. Припинення шлюбу.  

65. Права і обов’язки подружжя.  

66. Права і обов’язки батьків і дітей, інших членів сім’ї. 

67. Поняття, предмет та джерела трудового права.  

68. Колективний договір, зміст та порядок укладення.  

69. Трудовий договір: сторони, зміст та види.  

70. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.  

71. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунків.  

72. Поняття робочого часу та його види (нормальний робочий час, скорочений робочий 

час, неповний робочий час, надурочні роботи).  

73. Поняття і види часу відпочинку за трудовим правом.  

74. Відпустки та їх види: загальна характеристика. 

75. Щорічні відпустки. 

76. Додаткові відпустки. 

77. Соціальні відпустки.  

78. Відпустки у зв’язку з навчанням.  

79. Порядок надання відпусток.  

80. Поняття оплати праці та її види.  

81. Трудова дисципліна як елемент трудових правовідносин та інститут трудового права. 

 


