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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
На сучасному етапі життєдіяльності суспільства будь-яка свідома людина 

розуміє актуальність та значущість процесу побудови громадянського 

суспільства та правової держави в Україні. Людина, насамперед, передбачає 

необхідність формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової 

культури. Отже, великого значення набуває правове виховання, адже без 

глибоких знань права та законодавства, прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина, еволюційний та ефективний розвиток жодного суспільства стає 

неможливим. 

Підвищення рівня правових знань у населення України можливе лише за 

умови системного та повсякденного, професійно організованого правового 

виховання, що здійснюється з використанням усіх його форм, у тому числі й за 

допомогою найновішої та досконалої юридичної літератури. 

Вступ правознавства є однією з провідних навчальних дисциплін у 

системі підготовки майбутніх фахівців до професійного життя. Його вивчення 

передбачає (крім лекцій) проведення практичних занять, написання 

контрольних робіт та рефератів, а також здача заліку. 

Обсяг питань, що вивчаються, досить великий. Українське законодавство 

налічує значну кількість нормативно-правових актів. Студенти повинні в них 

орієнтуватися, знати найбільш важливі ключові норми, розуміти їх зміст та 

зв'язок з іншими нормами, уміти їх знайти та застосовувати у конкретній 

життєвій ситуації. Однак слід врахувати, що само по собі читання нормативно-

правового акта без вивчення наукових джерел – заняття малоефективне. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: суспільні відносини, 

що регулюються нормами конституційного права України, адміністративного 

права України, кримінального права України, фінансового права України, 

цивільного та сімейного права України, трудового права України, 

господарського права України та основ організації судових та правоохоронних 

органів, судочинства в Україні, а також основ теорії держави і права 

Міждисциплінарні зв’язки: “Історія України”, “Соціологія”, 

“Економічна теорія”, “Основи філософських знань”. 
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Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1.  Публічне право. 

2. Приватне та процесуальне право. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Вступ до правознавства» 

полягає: у досягненні поглибленого відповідного рівня правової свідомості 

студентів; у формуванні особистості майбутніх спеціалістів; у вивченні 

особливостей теорії держави і права, конституційного права України, 

адміністративного права України, кримінального права України, фінансового 

права України, цивільного і сімейного права України, трудового права України, 

господарського права України, організації судових і правоохоронних органів 

України та судочинства в Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до правознавства» є: 

- вивчення загальних положень та основ теорії держави і права, 

конституційного права України, адміністративного права України, 

кримінального права України, фінансового права України, цивільного та 

сімейного права України, трудового права України, господарського 

права України, організації судових і правоохоронних органів в Україні та 

судочинства в Україні; 

- навчити студентів аналізувати й узагальнювати законодавчі акти та 

вивчений матеріал; 

- правильно застосовувати на практиці норми законодавства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

- поняття, предмет, методи, систему та джерела конституційного, 

адміністративного, кримінального, цивільного та сімейного, трудового і 

господарського права України; 

- основи теорії держави і права, конституційного права України, 

адміністративного права України, кримінального права України, 

фінансового права України, цивільного та сімейного права України, 
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трудового права України, господарського права України; 

- основні положення щодо організації судових і правоохоронних 

органів в Україні; 

- загальні засади судочинства в Україні; 

- поняття і організаційні аспекти адміністративного, кримінального, 

цивільного і господарського процесу; 

уміти: 

- пояснити особливості основ теорії держави і права, конституційного 

права України, адміністративного права України, кримінального права 

України, фінансового права України, цивільного та сімейного права 

України, трудового права України, господарського права України, 

організації судових і правоохоронних органів в Україні та судочинства в 

Україні; 

- розв’язувати теоретичні та практичні задачі щодо настання 

відповідальності за вчинення злочинів та правопорушень у сфері 

адміністративно-правових відносин, фінансово-правових відносин, 

цивільно-правових відносин, господарських правовідносин, трудових 

правовідносин застосовуючи норми Конституції України, Цивільного 

кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу україни, Кодексу законів про працю України, 

Сімейного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Податкового 

кодексу України та інших нормативно-правових актів; 

- здійснювати аналіз і порівняння норм конституційного права України, 

адміністративного права України, кримінального права України, 

фінансового права України, цивільного та сімейного права України, 

трудового права України, господарського права України; 

- надати характеристику правовій регламентації адміністративного, 

кримінального, цивільного і господарського процесу.
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Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

• оцінка "відмінно" – студент повною мірою розкриває питання, 

винесені для самостійного опрацювання, вільно оперує поняттями і науковою 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо 

відповідної теми і здатний аргументовано її пояснювати; 

• оцінка "добре" – загалом рівень знань студента відповідає щойно 

викладеному, але він припускається певних помилок при розв'язанні завдань, 

винесених для самостійного опрацювання, обґрунтування неточні, не 

наводяться обґрунтовані приклади; 

• оцінка "задовільно" – студент розкриває питання, винесені для 

самостійного опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх сутність, намагається 

робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал 

викладає нелогічно, непослідовно; 

• оцінка "незадовільно" – студент не може відповісти на поставлені 

питання або відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може 

зробити висновки. 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

дисципліни 

“ВСТУП ДО ПРАВОЗНАВСТВА” 

№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Публічне право 

1 Основи теорії держави і права 

2 Основи конституційного права України 

3 Основи адміністративного права України 

4 Основи кримінального права Україн. 

5 Основи фінансового права Україн. 

 Змістовий модуль ІІ. Приватне та процесуальне право 

6 Основи цивільного та сімейного права Україн. 

7 Основи трудового права Україн. 

8 Основи господарського права Україн. 

9 Організація судових та правоохоронних органі. 

10 Судочинство в Україні 

Разом годин: 60 

 

ЗМІСТ  

дисципліни 

«ВСТУП ДО ПРАВОЗНАВСТВА» 

 

Змістовий модуль І. Публічне право 

 

Тема 1. Основи теорії держави і права 

Розвиток науки теорії держави і права в Україні. Місце теорії держави і 
права в системі юридичних наук. Поняття, суть, об’єкт і предмет загальної 
теорії держави і права. Походження держави і права. Основні ознаки і 
визначення держави. Історичні типи держави. Форми держави: монархії і 
республіки. Види монархій і республік. Форми державного устрою. Форми 
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політичного режиму. Основні функції держави. Система державних органів. 
Історія виникнення і становлення державності в Україні. Етапи виникнення 
Української держави. 

Поняття правової держави та її основні ознаки. Конституційні основи 
формування правової держави в Україні. Поняття громадянського суспільства і 
його співвідношення з правовою державою. Принцип єдності і розподілу 
державної влади. Поняття й основні ознаки права. Предмет і методи правового 
регулювання, галузі права та правові інститути. Поняття, структура і види 
правових норм. Реалізація правових приписів. Соціальна цінність і роль права в 
суспільстві. Джерела права. Законні та підзаконні акти. Система галузей 
законодавства. Поняття і структура законодавчого процесу. Поняття, склад і 
види правовідносин. Загальна характеристика суб’єктів правовідносин. Об’єкти 
і зміст правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин. 
Форми реалізації права: виконання, дотримання, використання і застосування. 

Поняття законності та її основні вимоги. Законність і демократія. 
Законність і правопорядок. Гарантії законності та правопорядку. 

Правопорушення, їх види. Склад правопорушення. Юридична 
відповідальність. Підстави юридичної відповідальності. Види юридичної 
відповідальності. Завдання і цілі юридичної відповідальності. Роль держави і 
громадськості у запобіганні правопорушень. 

Література [1; 40-43; 45-46; 50-56] 
 
Тема 2. Основи конституційного права України 

Поняття та загальна характеристика конституційного права. Історичний 
аспект розвитку українського конституціоналізму. Конституційне право - 
правова база національного законодавства України. 

Джерела конституційного права України. Загальна характеристика 
Конституції України як Основного Закону держави. Особливості внесення змін 
до Конституції України. 

Загальні засади конституційного ладу України. Поняття і принципи 
конституційного ладу України. Основні риси України як суверенної, 
незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Поділ державної 
влади на законодавчу, виконавчу і судову. Державні символи України. Основи 
правового статусу особи в Україні. Поняття і принципи правового статусу 
людини і громадянина. Людина як найвища соціальна цінність. Громадянство 
України. Система конституційних прав та свобод громадян. Гарантії здійснення 
прав і свобод. Основні обов'язки громадян. 

Політика України у сфері використання мов. Національна політика 
України. Міжнародні відносини України. 

Виборча система України. Принципи виборчого права. 
Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. 

Склад Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України. 
Правовий статус народного депутата України. 

Конституційний статус Президента України. Повноваження Президента 
України. 
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Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 
влади. Порядок формування і повноваження Кабінету Міністрів України. 

Місцеві органи виконавчої влади України. Місцеве самоврядування в 
Україні. 

Література [1; 6; 7; 10; 14; 47-48; 50-56] 
 

Тема 3. Основи адміністративного права України 

Поняття, предмет, метод і завдання адміністративного права. Система та 
джерела адміністративного права. Адміністративне право та державне 
управління. Принципи державного управління. Функції і методи державного 
управління. Поняття і система органів державного управління. Поняття і 
класифікація актів управління. Адміністративно-правові норми та 
адміністративно-правові відносини. 

Органи виконавчої влади, їх система. Державні службовці. Основні 
принципи державної служби. Правовий статус державних службовців. 
Класифікація державних службовців. 

Громадяни та об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. 
Поняття адміністративного правопорушення. Загальна характеристика 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Види адміністративних 
правопорушень. Адміністративний примус та його види. Адміністративна 
відповідальність. Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст. Органи 
(посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення. 
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Завдання, принципи 
та порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
Адміністративне судочинство. Юрисдикція адміністративних судів. 

Література [12; 17; 19; 30; 50-56] 

Тема 4. Основи кримінального права України 

Основні поняття і система кримінального права України. Джерела 
кримінального права України. Функції, завдання та принципи кримінального 
права. 

Поняття та ознаки злочину. Співучасть у злочині. Стадії вчинення 
злочину. Склад злочину. 

Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя 
та здоров’я особи. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина. Злочини проти власності. Злочини проти 
громадської безпеки, довкілля, громадського порядку та моральності. Злочини у 
сфері господарської діяльності. 

Кримінальна відповідальність. Підстави кримінальної відповідальності. 
Обставини, що виключають злочинність діяння. Добровільна відмова від 
вчинення злочину. 

Поняття і види покарань. Призначення покарання. Звільнення від 
кримінальної відповідальності і покарання. 

Література [24-25; 50-56] 
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Тема 5. Основи фінансового права України 

Фінансове право України: поняття та предмет правового регулювання. 
Система та джерела фінансового права. 

Бюджет і бюджетна система. Поняття, ознаки, принципи та функції 
бюджету. Доходи та видатки бюджету. Правова характеристика бюджетної 
системи України. Бюджетний процес. Відповідальність за порушення 
бюджетного законодавства. 

Система оподаткування та її значення. Поняття, функції та види податків. 
Платники податків та види оподаткування. Особливості оподаткування 
юридичних та фізичних осіб. Відповідальність за порушення законодавства про 
податки. 

Поняття, функції та структура банківської системи України. 
Література [2-5; 8; 20-21; 31-36; 50-56] 

 
Змістовий модуль ІІ. Приватне та процесуальне 

право 

Тема 6. Основи цивільного та сімейного права України 

Поняття, система та джерела цивільного права. Метод цивільно-правового 
регулювання. Принципи цивільного права. Поняття та структура цивільного 
законодавства. 

Цивільні правовідносини. Підстави виникнення цивільних прав і 
обов'язків. Здійснення і захист цивільних прав. Суб’єкти цивільного права 
(держава, фізичні та юридичні особи). Об’єкти цивільного права. Строки та 
терміни. Позовна давність. 

Цивільно-правова відповідальність – поняття та види. 
Загальні положення про право власності та інші речові права. Суб'єкти 

права власності. Види права власності. Захист права власності. 
Право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права. 
Поняття і зміст цивільно-правових зобов'язань. Договір, його значення, 

зміст і види. Порядок укладення і припинення договорів. Способи забезпечення 
виконання зобов'язань. 

Поняття, предмет, метод і завдання сімейного права. Система та джерела 
сімейного права. Сімейно-правові норми, їх особливості. Сімейно-правові 
відносини, їх об’єкт, суб’єкт та особливості. Законодавство України про шлюб 
та сім’ю, його загальна характеристика. Шлюб. Умови і порядок укладення 
шлюбу. Шлюбний договір. Недійсність шлюбу. Припинення шлюбу. Права і 
обов'язки подружжя. Права і обов'язки батьків, дітей та інших членів сім'ї. 
Правове регулювання шлюбного контракту. Опіка і піклування за 
законодавством України. Державні органи опіки і піклування. Усиновлення. 
Патронат над дітьми. 

Види актів цивільного стану. 
Література [26-28; 50-56] 
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Тема 7. Основи трудового права України 

Поняття, предмет та метод трудового права України. Джерела трудового 
права. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права. Поняття та ознаки 
трудових правовідносин. 

Загальна характеристика колективних договорів та угод. Сторони 
колективного договору (угоди) і порядок його укладення. Зміст колективного 
договору (угоди) і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення 
колективного договору (угоди). 

Загальна характеристика законодавства про зайнятість населення. 
Трудовий договір. Сторони і зміст трудового договору. Контракт як 

різновидність трудового договору. Загальний порядок укладення трудового 
договору. Форми і строки трудового договору. Розірвання трудового договору з 
ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. Трудова дисципліна та 
способи її забезпечення. Трудові спори. Строки і порядок розгляду трудових 
спорів. Органи по розгляду трудових спорів. Виконання рішень по трудових 
спорах. Колективні трудові спори і порядок їх розгляду. 

Література [18; 39; 50-56] 
 
Тема 8. Основи господарського права України 

Поняття, предмет, метод, система і джерела господарського права. 
Поняття та види суб’єктів господарського права. 

Підприємництво в Україні: поняття, суб’єкти, обмеження. Ліцензування 
певних видів господарської діяльності. Поняття, ознаки, види, організаційно-
правові форми та державна реєстрація підприємств. Поняття та види 
господарських товариств. Правове становище об’єднань підприємств. Фізична 
особа – підприємець. Особливості правового регулювання окремих видів 
господарської діяльності. Захист прав суб’єктів господарської діяльності. 

Поняття, ознаки та класифікація господарських договорів. Порядок 
укладення господарських договорів. 

Ліквідація юридичних осіб. 
Господарські правопорушення: поняття і види. Господарсько-правова 

відповідальність. Господарсько-правові санкції. 
Література [9; 11; 13; 22-23; 38; 50-56] 

 
Тема 9. Організація судових та правоохоронних органів 

Правосуддя в Україні. Поняття, основні ознаки та принципи. Поняття 
судочинства. Судова влада в Україні. Сучасна структура судової влади. 
Конституційний Суд України. 

Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки. Органи прокуратури. 
Напрями діяльності. 

Правовий статус Національної поліції України. 
Правовий статус органів служби безпеки. 



 
12 

Правовий статус служби фінансових розслідувань у структурі ДФС. 
Органи з виявлення та розслідування кримінальних правопорушень. 
Поняття правозахисної діяльності. 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
Нотаріат в Україні. Адвокатура в Україні. 

Література [15-16; 29; 44; 49; 50-56] 
 
Тема 10. Судочинство в Україні 

Правова характеристика Кодексу адміністративного судочинства України, 
як основного джерела адміністративно-процесуального права України. 
Організація адміністративного процесу. 

Поняття, предмет, метод, завдання та особливості кримінально-
процесуального права. Правова характеристика кримінально-процесуального 
кодексу України як основного джерела кримінально-процесуального права 
України. Організація кримінального процесу. Порушення кримінальної справи. 
Судове провадження. 

Правова характеристика господарсько-процесуального кодексу України як 
основного джерела господарсько-процесуального права України. Організація 
господарського процесу. 

Поняття цивільного процесу. Правова характеристика цивільно-
процесуального кодексу України як основного джерела цивільно-
процесуального права України. Організація цивільного процесу. Особливості 
позовного провадження. Апеляційне та касаційне провадження. 

 
Література [22; 23; 25; 28; 44; 50-56] 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Розвиток науки теорії держави і права в Україні. Місце теорії держави і права 

в системі юридичних наук. 

2. Форми держави. 

3. Форми державного устрою. 

4. Форми політичного режиму. 

5. Історія виникнення і становлення державності в Україні. Етапи виникнення 

Української держави. 

6. Поняття правової держави та її основні ознаки. 

7. Поняття й основні ознаки права. 

8. Поняття, структура і види правових норм. Реалізація правових приписів. 

9. Джерела права. Законні та підзаконні акти. 

10. Поняття, склад і види правовідносин. Загальна характеристика суб’єктів 

правовідносин. Об’єкти і зміст правовідносин. 

11. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

12. Поняття законності та її основні вимоги. Законність і демократія. Законність і 

правопорядок. Гарантії законності та правопорядку. 

13. Правопорушення, їх види. Склад правопорушення. 

14. Юридична відповідальність. Підстави юридичної відповідальності. Види 

юридичної відповідальності. Завдання та цілі юридичної відповідальності. 

15. Поняття та загальна характеристика конституційного права. 

16. Історичний аспект розвитку українського конституціоналізму. Конституційне 

право – правова база національного законодавства України. 

17. Джерела конституційного права України. Загальна характеристика 

Конституції України як Основного Закону держави. Особливості внесення 

змін до Конституції України. 

18. Загальні засади конституційного ладу України. Поняття і принципи 

конституційного ладу України. 

19. Основні риси України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і 
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правової держави. 

20. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. 

21. Державні символи України. 

22. Основи правового статусу особи в Україні. Поняття і принципи правового 

статусу людини і громадянина. Людина як найвища соціальна цінність. 

23. Громадянство України. Система конституційних прав та свобод громадян. 

Гарантії здійснення прав і свобод. Основні обов'язки громадян. 

24. Мовна політика України. 

25. Національна політика України. 

26. Україна як суб’єкт міжнародних відносин. 

27. Виборча система України. Принципи виборчого права. 

28. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Склад 

Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України. 

29. Правовий статус народного депутата України. 

30. Конституційний статус Президента України. Повноваження Президента 

України. 

31. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. Порядок формування і повноваження Кабінету Міністрів України. 

32. Місцеві органи виконавчої влади України. Місцеве самоврядування в 

Україні. 

33. Поняття, предмет, метод і завдання адміністративного права. Система та 

джерела адміністративного права. 

34. Адміністративне право та державне управління. Принципи державного 

управління. Функції та методи державного управління. 

35. Поняття і система органів державного управління. 

36. Поняття і класифікація актів управління. 

37. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. 

38. Органи виконавчої влади, їх система. 

39. Основні принципи державної служби. Правовий статус державних 

службовців. Класифікація державних службовців. 
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40. Поняття адміністративного правопорушення. Види адміністративних 

правопорушень. 

41. Адміністративний примус та його види. 

42. Адміністративна відповідальність. 

43. Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст. 

44. Завдання, принципи та порядок провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Адміністративне судочинство. Юрисдикція 

адміністративних судів. 

45. Основні поняття і система кримінального права України. Джерела 

кримінального права України. 

46. Загальна характеристика кримінального правопорушення. 

47. Обставини, що виключають кримінальне правопорушення. 

48. Добровільна відмова від вчинення кримінального правопорушення. 

49. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. 

50. Поняття, система та джерела цивільного права. Метод цивільно-правового 

регулювання. Принципи цивільного права. 

51. Строки та терміни. Позовна давність. 

52. Цивільно-правова відповідальність – поняття та види. 

53. Загальні положення про право власності та інші речові права. Суб'єкти права 

власності. Види права власності. Захист права власності. 

54. Право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права. 

55. Поняття і зміст цивільно-правових зобов'язань. 

56. Договір, його значення, зміст і види. Порядок укладення і припинення 

договорів. 

57. Поняття, предмет, метод і завдання сімейного права. Система та джерела 

сімейного права. Сімейно-правові норми, їх особливості. 

58. Законодавство України про шлюб та сім’ю, його загальна характеристика. 

59. Шлюб. Умови і порядок укладення шлюбу. Шлюбний договір. 

60. Права й обов'язки батьків, дітей та інших членів сім'ї. 

61. Правове регулювання шлюбного контракту. 
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62. Опіка і піклування за законодавством України. Державні органи опіки і 

піклування. Усиновлення. Патронат над дітьми. 

63. Поняття, предмет та метод трудового права України. Джерела трудового 

права. 

64. Загальна характеристика колективних договорів та угод. 

65. Трудовий договір. Сторони і зміст трудового договору. Контракт як 

різновидність трудового договору. 

66. Трудові спори. Строки і порядок розгляду трудових спорів. Органи по 

розгляду трудових спорів. 

67. Поняття, предмет, метод, система і джерела господарського права. Поняття 

та види суб’єктів господарського права. 

68. Підприємництво в Україні: поняття, суб’єкти, обмеження. 

69. Ліцензування певних видів господарської діяльності. 

70. Поняття, ознаки, види, організаційно-правові форми та державна реєстрація 

підприємств. 

71. Поняття та види господарських товариств.  

72. Поняття судочинства. Судова влада в Україні. Суди загальної юрисдикції. 

73. Конституційний Суд України: особливості формування та діяльності. 

74. Поняття правоохоронної діяльності її ознаки. Органи прокуратури. 

Напрями діяльності. 

75. Правовий статус Національної поліції України. 

76. Правовий статус органів служби безпеки. 

77. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

78. Нотаріат в Україні. Адвокатура в Україні. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Історія виникнення і становлення державності в Україні.  

2. Поняття, структура та види правових норм.  

3. Соціальна цінність і роль права в суспільстві.  

4. Джерела права.  
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5. Форми реалізації права: виконання, дотримання, використання і застосування. 

6. Поняття законності та її основні вимоги.  

7. Роль держави і громадськості у запобіганні правопорушень. 

8. Історичний аспект розвитку українського конституціоналізму.  

9. Конституційне право – правова база національного законодавства України.  

10. Розподіл влади в Україні. 

11. Мовна політика України. 

12. Україна як суб’єкт міжнародних відносин. 

13. Адміністративне право та державне управління. Принципи державного 

управління. Функції і методи державного управління. 

14. Поняття і система органів державного управління.  

15. Державна служба та державні службовці. 

16. Громадяни та об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. 

17. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

18. Адміністративні стягнення: поняття та види. 

19. Кримінальне право України: поняття, предмет правового регулювання. 

20. Джерела кримінального права України. 

21. Функції, завдання та принципи кримінального права. 

22. Кримінальна відповідальність. Підстави кримінальної відповідальності. 

23. Доходи та видатки бюджету. 

24. Бюджетна  системи України. 

25. Платники податків та види оподаткування. 

26. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб. 

27. Поняття та структура цивільного законодавства. Цивільні правовідносини. 

28. Здійснення і захист цивільних прав. Об’єкти цивільного права. Строки та 

терміни. Позовна давність. 

29. Право власності та інші речові права. 

30. Договір, його значення, зміст і види. Порядок укладення і припинення 

договорів. Способи забезпечення виконання зобов'язань. 
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31. Законодавство України про шлюб та сім’ю, його загальна характеристика.  

32. Опіка і піклування за законодавством України. Державні органи опіки і 

піклування. 

33. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права.  

34. Трудові правовідносини. 

35. Зміст колективного договору (угоди) і контроль за його виконанням. 

36. Загальна характеристика законодавства про зайнятість населення. 

37. Загальний порядок укладення трудового договору. Форми і строки 

трудового договору. 

38. Колективні трудові спори і порядок їх розгляду. 

39. Підприємництво в Україні: поняття, суб’єкти, обмеження.  

40. Ліцензування певних видів господарської діяльності. 

41. Вибори в Україні: поняття, основні принципи.  Види виборів і виборчих 

систем. 

42. Правовий  статус  Президента  України.     

43. Захист права власності.                 
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