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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 Голова Приймальної комісії 

 ХНУ  імені В.Н. Каразіна 

_______________В.С. Бакіров 
___________________  2017 

ПРОГРАМА  

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО МАГІСТРАТУРИ 

за спеціальністю 081 Право 
для бакалаврів (спеціалістів, магістрів) неюридичних спеціальностей:  

Вступний екзамен до магістратури юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна має за мету зарахування на навчання абітурієнтів, які мають 

рівень знань та компетентностей, властивий бакалавру міжнародного права та бакалавра права. 

Відповідно, питання з кожної галузі знання повинні бути необхідними і достатніми для 

діагностики здатності абітурієнта успішно засвоїти магістерський курс. 

Програма підготовки складається з основних питань таких базових курсів підготовки 

бакалавра права як: Теорія держави і права, Конституційне право України, Адміністративне 

право, Трудове право, Цивільне право, Кримінальне право, Цивільний процес, Кримінальний 

процес, Міжнародне право.  

Вступний екзамен проводиться в формі співбесіди за питаннями, які подані нижче. 

За умови успішного складання цього екзамену та екзамену за фахом і з іноземної мови, 

абітурієнт допускається до участі у конкурсі на вступ до магістратури за спеціальністю 

081 Право.   

 

1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1. Дисципліна «теорія держави і права», її предмет.  
2. Методи пізнання в «теорії держави і права», їх загальна характеристика.  
3. Матеріалістична діалектика, її застосування в «теорії держави і права».  
4. Функції дисципліни «теорія держави і права».  
5. Основні закономірності виникнення держави.  
6. Особливості виникнення держави у різних народів світу.  
7. Основні теорії виникнення держави (традиційні та нетрадиційні теорії).  
8. Психологічна та органічна теорії походження держави.  
9. Поняття та ознаки держави, її відмінність від публічної влади первісного ладу.  
10. Державна влада: поняття, ознаки. Співвідношення державної влади і держави.  
11. Сутність держави.  
12. Функції сучасної держави.  
13. Правові форми діяльності держави, їх види.  
14. Поняття та структура політичної системи суспільства. Суб’єкти політичної системи.  
15. Ознаки, які відрізняють державу від інших суб'єктів політичної системи суспільства. 
16. Взаємодія держави з політичними партіями та іншими об'єднаннями громадян 
(комерційними, некомерційними).  
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17.  Співвідношення громадянського суспільства і держави.  
18. Поняття державного суверенітету. Україна як суверенна держава.  
19. Співвідношення суверенітету держави, суверенітету народу і суверенітету нації.  
20. Поняття та ознаки демократичної держави. Україна як демократична держава.  
21. Поняття та ознаки демократії. Демократія як багатоаспектне явище.  
22. Референдум в Україні: поняття, види, юридична природа.  
23. Поняття та ознаки соціальної держави. Україна як соціальна держава.  
24. Поняття та ознаки правової держави. Україна як правова держава.  
25. Зміст принципу «поділу влади». Система «стримувань і противаг».  
26. Верховенство закону і права як принципу правової держави.  
27. Висока правова культура як фактор формування правової держави.  
28. Реальність прав та свобод людини і громадянина у правовій державі.  
29. Права людини: поняття, види. Концепція трьох поколінь прав людини.  
30. Поняття і види основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.  
31. Гарантії забезпечення основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.  
32. Правовий статус громадянина: поняття, структура.  
33. Форма держави: поняття та структура.  
34. Форма державного правління: поняття та різновиди.  
35. Парламентська, президентська, змішана (парламентсько- президентська, президентсько-
парламентська) республіка: загальна характеристика.  
36. Форма державного устрою: поняття, різновиди.  
37. Унітарна держава: поняття та ознаки.  
38. Федерація: поняття, ознаки та різновиди.  
39. Особливості розуміння конфедерації.  
40. Форма державного (політичного) режиму: поняття та різновиди.  
41. Особливості недемократичних державних режимів.  
42. Тоталітаризм як форма державного (політичного) режиму, його ознаки.  
43. Авторитарний державний (політичний) режим, його ознаки.  
44.  Орган держави: поняття та ознаки. Класифікація державних органів.  
45. Структура державного апарату за Конституцією України.  
46. Взаємодія апарату держави та органів самоврядування.  
47. Соціальні норми у первісному ладі. Основні закономірності виникнення права.  
48. Ознаки, які відрізняють норми права від норм поведінки у первісному ладі.  
49.   Поняття об'єктивного і суб'єктивного права.  
50. Структура суб‟єктивного права.  
51. Поняття і ознаки права.  
52. Єдність та відмінність права від інших соціальних регуляторів.  
53. Функції права: поняття, види.  
54. Принципи права: поняття, класифікація.  
55. Презумпція невинності як загальносоціальний принцип права.  
56. Напрямки взаємодії людини і права  
57.  Співвідношення норм права і норм моралі. 
58. Значення норм моралі для правотворчості та реалізації права.  
59. Норми права: поняття, ознаки.  
60. Види норм права.  
61. Структура норми права: поняття, її елементи.  
62. Система права: поняття та структура.  
63. Галузь і інститут права: поняття, ознаки, приклади.  
64. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи законодавства 
з системою права.  
65. Поняття і форми систематизації законодавства.  
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66. Поняття правотворчості, її функції. Співвідношення понять «правотворчість» і 
«правоутворення».  
67. Оприлюднення актів парламенту, глави держави, уряду в Україні.  
68. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види.  
69. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види.  
70. Укази Президента України в системі нормативно-правових актів. Розуміння інституту 
контрасигнатури.  
71. Конституція України: її основні ознаки, місце і роль в системі нормативно-правових актів.  
72. Поняття закону і його основні ознаки. Види законів.  
73. Правила набуття та втрати чинності нормативно-правовими актами.  
74. Строки набуття чинності актів парламенту, президенту, уряду в Україні.  
75. Дія нормативно-правових актів у часі.  
76. Дія нормативно-правових актів у просторі та щодо певного кола осіб.  
77. Поняття юридичної колізії, порядок її розв’язання. Колізійні норми права.  
78. Поняття і основні риси тлумачення норм права.  
79. Способи тлумачення норм права.  
80. Різновиди тлумачення норм права.  
81. Поняття та види форм (джерел) права.  
82. Поняття судового прецеденту, його особливість як форми права. Прецеденти Європейського 
Суду з прав людини.  
83. Поняття безпосередньої реалізації норм права, її форми.  
84. Поняття та ознаки застосування норм права.  
85. Основні стадії застосування норм права.  
86. Акт застосування норм права: поняття, ознаки, види.  
87. Співвідношення нормативно-правового акту, акту тлумачення й акту застосування норм 
права.  
88. Поняття прогалин у праві. Аналогія закону та аналогія права.  
89. Поняття й ознаки правовідносин.  
90. Види правовідносин.  
91. Склад правовідносин.  
92. Суб'єкти правовідносин: поняття, ознаки, види.  
93. Поняття правосуб'єктності. Правоздатність, дієздатність.  
94. Громадяни як суб'єкти правовідносин.  
95. Держава, державні органи як суб'єкт правовідносин.  
96. Юридична особа: поняття, ознаки, види.  
97. Поняття та види об'єктів правовідносин.  
98. Суб'єктивне право: поняття, структура.  
99. Юридичні факти: поняття і класифікація.  
100. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види, стимули.  
101. Правопорушення: поняття, ознаки, види.  
102. Склад правопорушення.  
103. Юридична відповідальність: поняття, ознаки.  
104. Види юридичної відповідальності.  
105. Підстави юридичної відповідальності.  
106. Принципи і функції юридичної відповідальності.  
107. Правосвідомість: поняття, ознаки.  
108. Структура правосвідомості, її функції та види.  
109. Правова культура: поняття та види.  
110. Поняття правового нігілізму, підстави його виникнення.  
111. Законність і правопорядок, їх взаємозв’язок.  
112. Поняття, види, способи і типи правового регулювання.  
113. Механізм правового регулювання, його елементи і стадії. 
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2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
1. Поняття, предмет конституційного права України як галузі права. 
2. Метод конституційно-правового регулювання. 
3. Система конституційного права України. 
4. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види. 
5. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, види. 
6. Суб’єкти конституційно-правових відносин. 
7. Об’єкти конституційно-правових відносин. 
8. Джерела конституційного права України як галузі права. 
9. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна. 
10. Поняття Конституції як Основного Закону суспільства і держави. 
11. Юридичні властивості конституцій. 
12. Класифікація конституцій. 
13. Функції конституцій. 
14. Загальна характеристика чинної Конституції України. 
15. Порядок прийняття Конституції України, внесення в неї змін та доповнень. 
16. Конституційна реформа в Україні на сучасному етапі. 
17. Поняття конституційного ладу та його співвідношення із суспільним ладом. 
18. Поняття та ознаки засад конституційного ладу України. 
19. Система принципів, що складають засади конституційного ладу України. 
20. Конституційні принципи народного та державного суверенітету, їх зміст та 

співвідношення. 
21. Україна як демократична, правова, соціальна держава. 
22. Конституційний принцип поділу влади: його зміст та реалізація в Україні. 
23. Конституційний принцип найвищої соціальної цінності людини: його зміст та значення 

для розбудови України як правової, демократичної держави. 
24. Конституційний принцип політичного, економічного та ідеологічного плюралізму в 

Україні. 
25. Конституційні принципи верховенства права і законності: поняття і співвідношення між 

ними. 
26. Конституційно-правове регулювання державних символів України. 
27. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види. 
28. Поняття і принципи громадянства в Україні.  
29. Категорії осіб, які є громадянами України. 
30. Набуття громадянства України. 
31. Припинення громадянства України. 
32. Органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства та їх компетенція. 
33. Поняття засад правового статусу особи та його елементи. 
34. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні. 
35. Поняття і найважливіші властивості основних прав і свобод громадян України. Їх 

класифікація. 
36. Громадянські (особисті) права громадян України: поняття та види. 
37. Політичні права громадян України: поняття та види. 
38. Економічні й соціальні права громадян України: поняття та види. 
39. Культурні й екологічні права громадян України: поняття та види. 
40. Механізм реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття та структура. 
41. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття і види. 
42. Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види. 
43. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.  
44. Основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
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45. Конституційні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
46. Конституційно-правовий статус біженців в Україні. 
47. Об’єднання громадян в Україні: поняття, ознаки, види, принципи діяльності. 
48. Порядок утворення і припинення діяльності об’єднань громадян.  
49. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні. 
50. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні. 
51. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні. 
52. Поняття, види і предмет референдумів в Україні. 
53. Порядок підготовки, проведення референдуму, а також визначення його результатів. 
54. Поняття виборів та виборчого права. 
55. Виборче законодавство та виборчі системи в Україні. 
56. Конституційні принципи виборчого права в Україні. 
57. Загальна характеристика виборчого процесу в Україні. 
58. Конституційно-правовий статус виборчих комісій в Україні. 
59. Порядок виборів народних депутатів України. 
60. Порядок виборів Президента України. 
61. Порядок виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
62. Порядок виборів депутатів місцевих рад. 
63. Порядок виборів сільських, селищних, міських голів. 
64. Конституційна форма правління в Україні. 
65. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. 
66. Порядок формування та структура Верховної Ради України. 
67. Функції та компетенція Верховної Ради України. 
68. Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України. 
69. Конституційно-правовий статус депутатських груп і фракцій у Верховній Раді України. 
70. Порядок роботи Верховної Ради України, його нормативне регулювання. 
71. Загальна характеристика конституційно-правового статусу народних депутатів України. 
72. Права та обов’язки народних депутатів України. 
73. Гарантії діяльності народних депутатів України. 
74. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 
75. Функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
76. Конституційний статус Рахункової палати України. 
77. Конституційно-правовий статус Президента України. 
78. Функції та компетенція Президента України. 
79. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. 
80. Правові акти Президента України. 
81. Конституційний статус РНБО України. 
82. Правовий статус апарату Президента України. 
83. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 
84. Склад, структура та порядок формування Кабінету Міністрів України.  
85. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України. 
86. Правовий статус Прем’єр-міністра. 
87. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України. 
88. Підстави та порядок  припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 
89. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади. 
90. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. 
91. Конституційно-правовий статус органів судової влади в Україні. 
92. Конституційні принципи судочинства в Україні. 
93. Конституційно-правовий статус суддів в Україні. 
94. Поняття конституційної юристи акції та конституційного контролю. Види 

конституційного контролю в Україні. 
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95. Конституційний Суд України: склад, порядок формування, структура. 
96. Функції та компетенція Конституційного Суду України. 
97. Конституційне провадження, його форми і стадії. 
98. Акти Конституційного Суду України. 
99. Конституційно-правовий статус суддів Конституційного Суду України.  
100. Конституційна форма державного устрою України. 
101. Конституційні принципи та система адміністративно-територіального устрою 

України. 
102. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим у складі України. 
103. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
104. Конституційно-правовий Ради міністрів  Автономної Республіки Крим. 
105. Поняття і принципи місцевого самоврядування в Україні. 
106. Система місцевого самоврядування в Україні.  
107. Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні. 
108. Конституційно-правовий статус місцевих рад. 
109. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад. 
110. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів. 
111. Конституційно-правовий статус виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад. 
112. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення. 

 
 

3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
 
1.Поняття, предмет і система адміністративного права України. 
2.Особливості адміністративно-правового методу регулювання 
3.Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями. 
4.Предмет та завдання науки адміністративного права. 
5.Сутність, основні риси та структура державного управління. 
6.Принципи державного управління. 
7.Поняття та структура адміністративно-правових норм. 
8.Види адміністративно-правових норм. 
9.Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі та за колом осіб. 
10.Поняття та види джерел адміністративного права. 
11.Конституція України - основа системи та змісту джерел адміністративного права. 
12.Систематизація адміністративного права, її види та особливості. 
13.Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин. 
14.Адміністративно-правовий статус громадян. 
15.Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 
16.Поняття та основні риси органа виконавчої влади. 
17.Види органів виконавчої влади. 
18.Організаційна структура і штати органів виконавчої влади. 
19.Порядок утворення, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. 
20.Функції і система міністерства та інших центральних органів виконавчої влади. 
21.Система і повноваження місцевих органів виконавчої влади. 
22.Управління підприємством, яке перебуває у державній власності. 
23.Поняття та основні принципи державної служби. 
24.Поняття посади та види державних службовців. 
25.Обов’язки і права державних службовців. 
26.Проходження державної служби. 
27.Стимулювання праці і відповідальність державних службовців. 
28.Підстави та види дисциплінарної відповідальності державних службовців. 
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29.Особливості державної служби в органах внутрішніх справ. 
30.Поняття та види форм державного управління. 
31.Сутність, особливості та види актів державного управління. 
32.Відмінність актів державного управління від інших документів. 
33.Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання. 
34.Чинність актів державного управління. 
35.Поняття та система методів державного управління. 
36.Поєднання переконання та примусу в державному управлінні. 
37.Поняття, основні риси та види адміністративного примусу. 
38.Мета та види адміністративно-запобіжних заходів. 
39.Мета та види заходів адміністративного припинення. 
40.Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
41.Спеціальні заходи адміністративного припинення. 
42.Поняття, особливості, принципи і нормативна основа адміністративної відповідальності. 
43.Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки. 
44.Поняття та елементи складу адміністративного проступку. 
45.Мета та види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення. 
46.Загальні правила накладення адміністративних стягнень. 
47.Система органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, їх компетенція. 
48.Поняття і особливості адміністративного процесу. 
49.Принципи адміністративного процесу. 
50.Особливості адміністративно-процесуальних норм і адміністративно-процесуальних 

відносин. 
51.Структура адміністративного процесу. 
52.Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
53.Правовий стан осіб, які беруть участь в справі про адміністративне правопорушення. 
54.Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
55.Зміст протоколу про адміністративне правопорушення, порядок його складення. 
56.Розгляд справи про адміністративне правопорушення і винесення постанови. 
57.Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи про адміністративне 

правопорушення. 
58.Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень. 
59.Види звернень громадян, порядок їх розгляду. 
60.Завдання і порядок дисциплінарного провадження. 
61.Особливості дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ. 
62.Провадження в справах про державну реєстрацію підприємств та об’єднань громадян. 
63.Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. 
 

4. ТРУДОВЕ ПРАВО 

1. Поняття та система трудового права. 
2. Функції трудового права. 
3. Предмет трудового права. 
4. Особливості методу трудового права. 
5. Особливості нормативних актів трудового права. 
6. Конституція України як основне джерело трудового права. 
7. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права. 
8. Підзаконні акти, що регулюють працю робітників, як джерело трудового права. 
9. Міжнародна організація праці і її роль в регулюванні трудових відносин. 
10. Локальні нормативні акти як джерела трудового права. 
11. Роль Верховного Суду України в тлумаченні норм трудового права. 
12. Конституційні права та обов'язки в сфері трудового права та гарантії їх реалізації 
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13. Основні принципи трудового права, їх реалізація в нормах трудового права. 
14. Поняття та класифікація суб'єктів трудового права. 
15. Громадяни України та іноземці як суб'єкти трудового права. 
16. Власники підприємств, установ, організацій як суб'єкти трудового права. 
17. Профспілки як суб'єкти трудового права. 
18. Основні функції профспілок в суспільстві. 
19. Участь профспілок у встановленні умов праці. 
20. Участь профспілок у застосуванні норм трудового права. 
21. Поняття колективного договору, його сторони. 
22. Зміст колективного договору. 
23. Порядок укладення колективного договору. 
24. Строки укладення колективного договору та його чинність. 
25. Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його порушення. 
26. Поняття працевлаштування та його види. 
27. Органи працевлаштування, їх права та обов'язки. 
28. Особливості працевлаштування робітників, що вивільняються. 
29. Правовий статус безробітних, допомога по безробіттю, 
30. Поняття трудового договору і його значення. 
31. Сторони трудового договору. 
32. Зміст трудового договору. 
33. Контракт як особлива форма трудового договору. 
34. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення. 
35. Документи, що підлягають поданню при влаштуванні на роботу. 
36. Форми і строки трудового договору. 
37. Особливості правового регулювання праці тимчасових працівників. 
38. Особливості правового регулювання праці сезонних працівників. 
39. Особливості правового регулювання праці сумісників. 
40. Поняття і види переведень на іншу роботу. 
41. Переміщення на інше робоче місце. 
42. Класифікація підстав припинення трудового договору. 
43. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
44. Розірвання трудового договору в разі скорочення штату. 
45. Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни. 
46. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.  
47. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника. 
48. Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб, що не є стороною трудового 

договору. 
49. Порядок оформлення звільнення та проведення розрахунків при звільненні. Вихідна 

допомога. 
50. Поняття робочого часу по трудовому праву і його види. 
51. Скорочений та неповний робочий час, їх відмінність. 
52. Режим робочого часу і порядок його встановлення. 
53. Надурочні роботи. 
54. Поняття і види часу відпочинку по трудовому праву. 
55. Щорічні відпустки та їх види. 
56. Право на щорічну відпустку і порядок її надання. 
57. Поняття заробітної плати та методи її правового регулювання. 
58. Тарифна система оплати праці та її елементи. 
59. Система оплати праці. 
60. Гарантійні виплати та їх види. 
61. Компенсаційні виплати та їх види. 
62. Поняття, зміст і методи забезпечення дисципліни праці. 
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63. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 
64. Обов'язки сторін трудового правовідношення. 
65. Заохочення за успіхи в роботі. 
66. Дисциплінарна відповідальність і її види. 
67. Дисциплінарні стягнення, підстави та порядок їх застосування. 
68. Поняття матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну підприємству її 

відмінність від цивільно-правової майнової відповідальності. 
69. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну 

підприємству. 
70. Види матеріальної відповідальності працівників. 
71. Визначення розміру шкоди і порядок її покриття. 
72. Матеріальна відповідальність роботодавців у трудових правовідносинах. 
73. Особливості охорони праці жінок. 
74. Особливості охорони праці неповнолітніх. 
75. Поняття і види трудових спорів. 
76. Загальна характеристика порядку розгляду індивідуальних трудових спорів.  
77. Комісії по трудових спорах, їх організація, компетенція, порядок роботи. 
78. Виконання рішень і постанов по трудовим спорам 
79. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів). 
80. Страйк як засіб розв'язання колективного трудового спору. 

 
5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

1. Поняття, функції й система кримінального права. 
2. Принципи кримінального права. 
3. Поняття й ознаки закону про кримінальну відповідальність. 
4. Структура закону про кримінальну відповідальність. 
5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення. 
6. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 
7. Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі: територіальний, 

громадянства. 
8. Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі: універсальний, 

реальний. 
9. Поняття злочину та його визначення (формальне, матеріальне, формально-матеріальне). 
10. Ознаки злочину. 
11. Класифікація злочинів та її значення. 
12. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. 
13. Початок та припинення кримінальної відповідальності. 
14. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 
15. Поняття і значення складу злочину.  
16. Елементи та ознаки складу злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки складу злочину. 
17. Види складів злочину. 
18. Поняття та значення об’єкта злочину.  
19. Види (класифікація) об’єктів злочину. 
20. Предмет злочину та його кримінально-правове значення. 
21. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину. 
22. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), його ознаки.  
23. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. 
24. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення. 
25. Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення. Види причинного зв’язку. 
26. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину. 
27. Поняття суб’єкта злочину та його види. 
28. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. 
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29. Поняття неосудності та її критерії.  
30. Наслідки визнання особи неосудною. 
31. Обмежена осудність. 
32. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину. 
33. Поняття і значення вини.  
34. Форми вини, їх значення. 
35. Прямий умисел та його інтелектуальний і вольовий моменти. 
36. Непрямий умисел та його інтелектуальний і вольовий моменти. 
37. Спеціальні види умислу. 
38. Відмежування прямого умислу від непрямого.  
39. Особливості умислу у злочинах з формальним складом. 
40. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування 

самовпевненості від непрямого умислу. 
41. Злочинна недбалість, її інтелектуальний і вольовий моменти. 
42. “Випадок” (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність 

від злочинної недбалості. 
43. Змішана форма вини, її значення. 
44. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину. 
45. Помилка та її кримінально-правове значення. Види помилки. 
46. Поняття і види стадій вчинення умисного злочину. 
47. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним та 

усіченим складом. 
48. Готування до злочину. Його поняття, ознаки та види. 
49. Замах на злочин. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки 
50. Види замаху на злочин.  
51. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до злочину. 
52. Добровільна відмова від вчинення злочину: поняття, ознаки, правові наслідки. Її відмінність 

від дійового каяття. 
53. Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині. 
54. Види співучасників та критерії їх визначення у кримінальному праві України. 
55. Виконавець (співвиконавець) злочину. 
56. Організатор злочину. 
57. Підбурювач до злочину.  
58. Пособник . Відмінність пособництва від підбурювання. 
59. Форми співучасті. 
60. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою 

або злочинною організацією. 
61. Особливості добровільної відмови співучасників. 
62. Ексцес виконавця. Види ексцесу. 
63. Провокація злочину. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. 
64. Причетність до злочину. 
65. Кримінальна відповідальність співучасників. Кримінальна відповідальність організаторів та 

учасників організованої групи чи злочинної організації. 
66. Поняття множинності злочинів та її кримінально-правова характеристика. 
67. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Його види.  
68. Повторність злочинів, її ознаки.  
69. Види повторності злочинів. 
70. Поняття сукупності злочинів та її ознаки.  
71. Види сукупності злочинів. 
72. Рецидив злочинів, його види та значення. 
73. Поняття, значення та класифікація обставин, що виключають злочинність діяння.  
74. Необхідна оборона, її підстави та ознаки. 
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75. Перевищення меж необхідної оборони. 
76. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні. 
77. Затримання особи, що вчинила злочин як обставина, що виключає злочинність діяння. 
78. Поняття, підстави та ознаки крайньої необхідності. 
79. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. 
80. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння. 
81. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння. 
82. Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик) як обставина, що виключає злочинність 

діяння. 
83. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння. 
84. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності, його значення та класифікація його 

видів. 
85. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.  
86. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим. 
87. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. 
88. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. 
89. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. 
90. Поняття та ознаки покарання.  
91. Мета покарання. 
92. Поняття, ознаки і значення системи покарань. 
93. Класифікація покарань. 
94. Штраф як вид покарання. 
95. Громадські роботи як вид покарання. 
96. Виправні роботи як вид покарання. 
97. Конфіскація майна: поняття, зміст, її види. 
98. Арешт як вид покарання. 
99. Обмеження волі як вид покарання. 
100. Позбавлення волі на певний строк. 
101. Довічне позбавлення волі. 
102. Загальні засади призначення покарання. 
103. Обставини, які пом’якшують покарання. 
104. Обставини, які обтяжують покарання. 
105. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом  
106. Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання  
107. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 
108. Призначення покарання за сукупністю вироків. 
109. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. 
110. Поняття звільнення від покарання та його відбування І класифікація його видів. 
111. Звільнення від покарання з випробуванням. 
112. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 
113. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. 
114. Поняття судимості та її правові наслідки. 
115. Погашення та зняття судимості. 
116. Примусові заходи медичного характеру, їх види. 
117. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 
118. Примусові заходи медичного характеру, їх юридична природа і види. 
119. Амністія та помилування у кримінальному праві. 
120. Особлива частина Кримінального кодексу України: поняття і система. 
121. Кримінально-правова кваліфікація: поняття, значення, порядок та прийоми здійснення. 
122. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України. 
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123. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади. 

124. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 
125. Державна зрада та Шпигунство. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за 

державну зраду та шпигунство. Відмінність від розголошення державної таємниці та 
розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або 
втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості. 

126. Посягання на життя державного чи громадського діяча. Відмінність від вбивства вчиненного у 
зв’язку з виконанням потерпілою особою службового чи громадського обов’язку. 

127. Диверсія. Відмінність від терористичного акту. 
128. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи. 
129. Умисне вбивство. 
130. Умисне вбивство, вчинене з особливої жорстокістю. 
131. Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. 
132. Умисне вбивство з корисливих мотивів.  
133. Умисне вбивство з хуліганських мотивів. 
134. Умисне вбивство, вчинене на замовлення. 
135. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. 
136. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. 
137. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця. 
138. Вбивство через необережність. 
139. Доведення до самогубства. 
140. Тілесні ушкодження як ознака об’єктивної сторони: поняття, види. 
141. Умисне тяжке тілесне ушкодження. 
142. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, від 

умисного вбивства та вбивства через необережність. 
143. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. 
144. Умисне легке тілесне ушкодження, його види. 
145. Побої та мордування. Їх відмінність від тілесних ушкоджень. 
146. Катування. 
147. Погроза вбивством. 
148. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. 
149. Незаконне проведення аборту. 
150. Залишення в небезпеці. 
151. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 
152. Порушення прав пацієнта. 
153. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. 
154. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 
155. Захоплення заручників. 
156. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 
157. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 
158. Зґвалтування. 
159. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 
160. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 
161. Примушування до вступу в статевий зв'язок. 
162. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. 
163. Узагальнена характеристика злочинів проти виборчого права та права брати участь у 

референдумі.  
164. Узагальнена характеристика злочинів проти особистих прав і свобод людини і 
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громадянина. 
165. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. 
166. Узагальнена характеристика злочинів проти трудових прав. 
167. Порушення авторського права і суміжних прав. 
168. Загальна характеристика злочинів проти власності. 
169. Крадіжка. Відмінність від грабежу та привласнення випадково знайденого. 
170. Грабіж. Види грабіжу. Відмінність від крадіжки та від розбою. 
171. Розбій. Відмінність від грабежу та від вимагання. 
172. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання. 
173. Вимагання. Відмінність від розбою та від катування. 
174. Шахрайство. Відмінність від заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою. 
175. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем. Відмінність від крадіжки та від зловживання владою. 
176. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Відмінність від 

шахрайства та від привласнення, розтрата майна. 
177. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. 
178. Умисне знищення або пошкодження майна. 
179. Погроза знищення майна. 
180. Необережне знищення або пошкодження майна. 
181. Порушення обов’язків щодо охорони майна. 
182. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом. 

Відмінність від легалізації майна здобутого злочинним шляхом. 
183. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 
184. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 

метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної 
лотереї. 

185. Контрабанда. 
186. Зайняття гральним бізнесом. 
187. Фіктивне підприємництво. 
188. Протидія законній господарській діяльності. Відмінність від вимагання та перевищення 

влади. 
189. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 
190. Доведення до банкрутства. 
191. Шахрайство з фінансовими ресурсами. 
192. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної 

продукції. 
193. Маніпулювання на фондовому ринку. 
194. Незаконне використання інсайдерської інформації. 
195. Загальна характеристика злочинів проти довкілля. 
196. Забруднення або псування земель. Відмінність від безгосподарського використання 

земель. 
197. Порушення правил охорони або використання надр. 
198. Незаконна порубка лісу. 
199. Незаконне полювання. 
200. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 
201. Створення злочинної організації. 
202. Бандитизм. Відмінність бандитизму від розбою. 
203. Узагальнена характеристика терористичних злочинів. 
204. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності. 
205. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 
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206. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва 
207. Порушення вимог законодавства про охорону праці. 
208. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 
209. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 
210. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. 
211. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. 
212. Порушення правил повітряних польотів. 
213. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами. 
214. Незаконне заволодіння транспортним засобом. 
215. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. 
216. Групове порушення громадського порядку та моральності. 
217. Масові заворушення. 
218. Хуліганство. 
219. Наруга над могилою. Відмінність від крадіжки та мародерства. 
220. Жорстоке поводження з тваринами. 
221. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. 
222. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 
223. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 
224. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. 
225. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 
226. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 
227. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів. 
228. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 
229. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних 

речовин. 
230. Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 
231. Втрата документів, що містять державну таємницю. 
232. Передача або збирання відомостей, що становлять  конфіденційну інформацію, яка є 

власністю держави. Відмінність від розголошення державної таємниці. 
233. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об'єднань громадян. 
234. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. 
235. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовцеві. 

236. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної 
виконавчої служби. 

237. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця. 

238. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. 
239. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи 

організації. 
240. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. 
241. Самоправство. 
242. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання 

підроблених документів. 
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243. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. 

244. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи 
технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. 

245. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 

246. Службова особа: поняття і види. Особи, які надають публічні послуги. 
247. Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання повноваженнями. 
248. Перевищення влади або службових повноважень вчинене працівником правоохоронного 

органу. Перевищення повноважень. 
249. Службове підроблення. 
250. Службова недбалість. 
251. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою. 
252. Незаконне збагачення. 
253. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. 
254. Підкуп особи, яка надає публічні послуги. 
255. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. 
256. Зловживання впливом. 
257. Провокація підкупу. 
258. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя. 
259. Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою. 
260. Примушування давати показання. 
261. Невиконання судового рішення. 
262. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.  
263. Завідомо неправдиве показання. 
264. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. 
265. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. 
266. Загальна характеристика злочинів проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові злочини). Поняття військового злочину. 
267. Непокора. 
268. Невиконання наказу. 
269. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків. 
270. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. 
271. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 
272. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. 
273. Застосування зброї масового знищення. 
274. Геноцид. 
275. Піратство. 

 
5. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

1) Поняття цивільного права як галузі права. 
2) Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин. 
3) Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. 
4) Функції цивільного права. 
5) Принципи цивільного права. 
6) Система цивільного права.  
7) Поняття цивільного права як науки.  
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8) Місце цивільного права в системі права України.  
9) Джерела цивільного права. Цивільне законодавство. 
10) Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права. 
11) Поняття та особливості цивільних правовідносин. 
12) Класифікація цивільних правовідносин. 
13) Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.  
14) Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин. 
15) Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення 

цивільних правовідносин. Юридичний склад.  
16) Класифікація юридичних фактів.  
17) Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків.  
18) Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.  
19) Цивільна правосуб'єктність фізичних осіб. 
20) Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  
21) Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.  
22) Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.  
23) Оголошення фізичної особи померлою.  
24) Індивідуалізація фізичної особи.  
25) Акти цивільного стану.  
26) Фізична особа-підприємець. 
27) Особливості та наслідки визнання фізичної особи банкрутом.  
28) Поняття, порядок встановлення та суб'єкти опіки та піклування.  
29) Опіка, піклування, патронаж: поняття та співвідношення цих категорій. 
30) Корпоративні правовідносини.оняття та ознаки юридичних осіб. Вчення про 

юридичні особи.  
31) Види юридичних осіб.  
32) Способи створення юридичної особи.  
33) Цивільна правосуб'єктність юридичних осіб.  
34) Філії та представництва юридичної особи.  
35) Припинення юридичної особи.  
36) Загальна характеристика господарських товариств.  
37) Загальна характеристика об'єднань громадян. 
38) Поняття і види об'єктів цивільних прав. Вчення про об'єкти цивільних прав. 
39) Речі як об'єкти цивільних прав. Тварини. 
40) Класифікація речей та її правове значення. 
41) Поняття майна та майнових прав. 
42) Поняття і ознаки цінних паперів. 
43) Класифікація цінних паперів. 
44) Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав, їх поняття та види. 
45) Поняття, ознаки та значення правочинів. 
46) Види правочинів. 
47) Чинність правочину. 
48) Недійсність правочину. 
49) Правові наслідки фіктивного та удаваного правочину. Оспорювані та нікчемні 

правочини. 
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50)  Поняття, підстави виникнення й припинення представництва. Види 
представництва. 

51) Поняття строку і терміну, їх значення та види. Обчислення строків. 
52) Поняутя та види позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. 
53) Обчислення та перебіг позовної давності. 
54) Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності. 
55) Поняття та види особистих немайнових прав. 
56) Захист особистих немайнових прав. 
57) Поняття та система речового права. 
58) Поняття, види та зміст права власності. 
59) Підстави набуття права власності. 
60) Припинення права власності. 
61) Поняття та види права спільної власності. 
62) Речово-правові способи захисту права власності. 
63) Зобов'язально-правові та інші способи захисту права власності. 
64) Поняття, зміст та система права інтелектуальної власності. 
65) Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. 
66) Захист права інтелектуальної власності. 
67) Об'єкти авторського права. 
68) Зміст суб'єктивного авторського права. 
69) Обмеження авторського права. 
70) Суміжні права. 
71) Поняття, об'єкти та суб'єкти патентних прав. 
72) Оформлення прав на винахід, корисну модель та промисловий взірець («право 

на патент»). 
73) Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. 
74) Поняття зобов'язального права і його місце в системі галузі цивільного права.  
75) Зобов'язальне правовідношення (зобов'язання). 
76) Суб'єкти зобов'язань. Треті особи у зобов'язанні. Зміна осіб у зобов'язанні. 

Виконання зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язань.  
77) Способи забезпечення належного виконання зобов'язань. 
78) Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави, види. 
82) Цивільно-правовий договір: поняття, характеристика, значення. 
83) Види цивільно-правових договорів. 
84) Елементи цивільно-правового договору. 
85) Порядок укладення договорів. Оферта. Акцепт. 
86) Підстави для зміни або розірвання договору. 
87) Система договорів про передачу майна у власність. 
88) Система договорів про передачу майна в користування. 
89) Договори про виконання робіт. 
90) Договори про надання послуг. 
91) Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
92) Договори про надання фінансових послуг. 
93) Зобов'язання із спільної діяльності. 
94) Зобов'язання із односторонніх правочинів. 
95) Зобов'язання із дій в чужому інтересі. 
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96) Зобов'язання із договорів, що не підлягають судовому захисту. 
97) Зобов'язання із надання шкоди (деліктні зобов'язання). 
98) Зобов'язання із надання шкоди недоліками товарів, робіт та послуг. 
99) Зобов'язання із безпідставного збагачення, 
100) Поняття спадкового права та спадкування. 
101) Спадкова маса. 
102) Суб'єкти та об'єкти спадкових правовідносин. 
103) Здійснення права на спадкування. 
104) Спадкування за заповітом. Право на обов'язкову частку у спадщині. 
105) Спадкування за законом. 
106) Спадковий договір. 

 

8. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
1. Поняття і сутність міжнародного права. Функції міжнародного права.  
2. Загальна характеристика системи і структури міжнародного права.  
3. Джерела міжнародного права. Ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН про джерела 
міжнародного права.  
4. Міжнародний звичай у сучасному міжнародному праві.  
5. Поняття та характерні риси норм міжнародного права. Значення норм міжнародного “м`якого 
права”.  
6. Класифікація міжнародно-правових норм.  
7. Правовий зміст і характеристика основних принципів міжнародного права. 8. 
Співвідношення міжнародного та національного права.  
9. Суб`єкти міжнародного права.  
10.Визнання держав та урядів. Теорії визнання. Його форми.  
11.Правонаступництво держав.  
12.Міжнародно-правова відповідальність. Підстави та види.  
13.Сучасна система міжнародно-правових санкцій.  
14.Види території у міжнародному праві .  
15.Припинення і призупинення дії міжнародних договорів.  
16.Етапи укладення міжнародного договору.  
17. Загальна характеристика Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.  
18.Поняття та класифікація міжнародних договорів.  
19.Порядок набрання міжнародним договором чинності.  
20.Підстави визнання міжнародних договорів недійсними.  
21.Вплив збройних конфліктів і революцій на долю міжнародних договорів.  
22.Поняття права зовнішніх зносин та його визначення.  
23.Поняття та система органів зовнішніх зносин.  
24.Дипломатичний корпус: поняття, природа, функції.  
25.Дипломатичні привілеї та імунітети.  
26.Поняття, система і джерела консульського права.  
27.Структура і персонал консульських установ.  
28.Сучасна система міжнародних організацій, їх класифікація.  
29.Система органів ООН.  
30.Вплив системи ООН на розвиток міжнародного права.  
31. Загальна характеристика спеціалізованих установ ООН: цілі, склад, структура, основні 
принципи і напрями діяльності.  
32.Правова природа створення і функціонування регіональних організацій.  
33.Поняття права збройних конфліктів (міжнародного гуманітарного права) і його характерні 
риси як галузі сучасного загального міжнародного права.  
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34.Джерела та принципи права збройних конфліктів.  
35.Міжнародно-правові наслідки початку війни.  
36.Міжнародно-правовий захист жертв війни і культурних цінностей.  
37.Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів.  
38.Поняття, правова основа і класифікація міжнародних судових установ.  
39.Характеристика спеціальних принципів міжнародного морського права.  
40.Класифікація морських просторів.  
41.Принцип свободи відкритого моря в сучасному міжнародному праві та його складові.  
42.Поняття, сутність та мета міжнародного повітряного права.  
43.Міжнародні організації в галузі цивільної авіації: статус і основні функції. 
44.Поняття, головні особливості, суб’єкти та об’єкти міжнародного космічного права.  
45. Загальна характеристика та зміст джерел міжнародного космічного права.  
46.Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл.  
47.Міжнародна-правова відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами.  
48.Міжнародні конференції як традиційна форма співробітництва держав.  
49.Міжнародно-правовий режим Антарктики.  
50. Захист прав людини у період збройних конфліктів.  
51.Правовий режим державних кордонів.  
52.Поняття імперативних норм міжнародного права та особливості їх творення.  
53.Класифікація міжнародних договорів.  
54.Переговори і консультації як мирний засіб розв’язання міжнародних спорів.  
55.Держави як основні суб’єкти міжнародного права.  
11 56.Структура, персонал, функції дипломатичних представництв.  
57.Правовий статус повітряного простору і порядок користування ним.  
58.Особливості правосуб`єктності міжнародних організацій.  
59.Поняття та види міжнародних злочинів.  
60.Поняття та склад території з міжнародним режимом.  
61.Поняття та склад державної території. 
62.Механізми вирішення територіальних спорів.  
63.Правовий режим Арктики.  
64.Питання правонаступництва щодо міжнародних договорів та активів СРСР.  
65.Система органів зовнішніх зносин України.  
66.Дипломатичні класи та ранги.  
67.Призначення глави дипломатичного представництва.  
68.Порівняльна характеристика міжнародного правового звичаю і міжнародного правового 
договору.  
69.Поняття “міжнародний збройний конфлікт”. Збройні конфлікти міжнародного та 
неміжнародного характеру  
70.Учасники збройних конфліктів  
71.Міжнародно-правові наслідки початку війни  
72.Міжнародно-правова регламентація закінчення військових дій і стану війни  
73. Заборонені методи та засоби ведення військових дій  
74.Поняття і види нейтралітету. Нейтральні держави і держави, що воюють: права та обов’язки.  
75.Правова природа створення і функціонування регіональних організацій.  
76. Загальна характеристика регіональних організацій: цілі, правова база, членство, структура, 
функції, участь в міжнародних відносинах.  
77.Поняття, види, статус міжнародних конференцій.  
78.Види актів міжнародних конференцій і їх правове значення.  
79.Визнання уряду у сучасному міжнародному праві: юридична природа, критерії, доктрини.  
80.Поняття, юридична природа і значення правонаступництва.  
81.Об`єкти правонаступництва.  
82.Види правонаступництва.  
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83.Система договорів СОТ.  
84.Організаційна структура СОТ.  
85.Європейський Союз як приклад регіональної інтеграційної моделі.  
86.Сучасні міжнародні судові установи.  
87.Правовий режим континентального шельфу 
 
 

Критерії оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді: 
 

Відповідь усна, у білеті 5 відкритих питань, повна відповідь на кожне з яких дорівнює 20 

балам. Кожна відповідь оцінюється окремо, загальна оцінка за екзамен – сума балів за відповіді 

на усі питання. Абітурієнт допускається до участі у конкурсі за умови отримання не менше 24 

балів.  

Відповідь на кожне питання оцінюється за такими критеріями:  

17-20 балів ставиться, коли абітурієнт правильно, системно, послідовно, грамотно і 

логічно дає повну відповідь на теоретичні питання; 

12-16 балів ставиться, коли абітурієнт правильно використовує теоретичні положення і 

володіє необхідними навичками по узагальненню та систематизації відповіді, проте допускає 

незначні помилки й погрішності; 

6-11 балів ставиться, коли абітурієнт викладає тільки основний матеріал, але не 

окреслює необхідні деталі, допускає неточні формулювання понять, відповідає неповно й не 

аргументовано. 

0-5 балів ставиться, коли абітурієнт не виклав значної частини програмного матеріалу 

або допустив суттєві помилки при відповіді на теоретичні питання. 

 
 

Затверджено Вченою радою юридичного факультету  

 протокол  №  8   від   23.02.2017 р.      

Голова Вченої ради  юридичного факультету   Т.Є. Кагановська 
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