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ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
Семінарське заняття 4 год. 

План 
1. Поняття та система теорії держави і права, її об’єкт, предмет, ознаки. 2. 

Функції теорії держави і права: поняття, види та їх характеристика. 

3. Держава: поняття та ознаки.  

4. Форма держави: поняття, структура. 

5. Форма держави: різновиди. 

6. Поняття та ознаки права.  

 

План 

1. Система права та її структурні елементи.  

2. Форми (джерела) права.  

3. Реалізація права, поняття та форми.  

4. Правовідносини: поняття структура  

5. Правовідносини: види.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

держава, право, суверенітет, функції, форма держави, правова і соціальна 

держава, функції права, правове регулювання, норма права, система права, 

форми (джерела) права, нормативно-правовий акт, його ознаки, реалізація 

права, правовідносини, правомірна поведінка, правопорушення, юридична 

відповідальність верховенство права, законність.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: поняття та система теорії держави і права, її 

об’єкт, предмет, ознаки. Функції теорії держави і права: поняття, види та їх 

характеристика. Методологія і методи в пізнанні держави і права. Місце теорії 

держави і права в системі юридичних наук. Держава: поняття та ознаки. 

Суверенітет держави. Функції держави: поняття і класифікація. Форма 

держави: поняття, структура. Правова і соціальна держава. Поняття та ознаки 

права. Функції права. Правове регулювання, його предмет, метод, засоби та 

форми. Норма права, її ознаки та структура. Система права та її структурні 

елементи. Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт, його ознаки, 

види, дія. Реалізація права, поняття та форми. Правовідносини: поняття 

структура та види. Правомірна поведінка, її ознаки і види. Правопорушення, 

його ознаки і види. Юридична відповідальність. Верховенство права та 

законність.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
Теми рефератів: 

- Гіпотеза норми права 
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- Диспозиція норми права 

- Санкція норми права 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

Скласти схеми: 

- Система права та система законодавства 

- Державний механізм та державний апарат 

- Форми реалізації права. 

 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
 

Семінарське заняття 4 год. 
План 

1. Поняття, предмет та метод конституційного права.  

2. Конституційні правовідносини.  

3. Система конституційного права.  

4.Поняття і основні властивості та основні положення Конституції 

України 

5.Основні права людини і громадянина. 

6.Свободи людини і громадянина. 

7. Обов’язки людини і громадянина.  

 

План 

1.Гарантії прав і свобод людини і громадянина.  

2.Інститут громадянства. 

3.Конституційно-правовий статус органів державної влади.  

4. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

конституція, конституційне право,конституційні правовідносини, система 

конституційного права, конституційно-правовий статус людини і громадянина, 

основні права, свободи і обов’язки людини і громадянина, гарантії прав і 

свобод людини і громадянина, інститут громадянства, органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Поняття, предмет та метод конституційного 

права. Конституційні правовідносини. Система конституційного права. Форми 

(джерела) конституційного права. Поняття і основні властивості та основні 

положення Конституції України. Основи конституційно-правового статусу 

людини і громадянина. Основні права, свободи і обов’язки людини і 

громадянина. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Інститут 

громадянства. Конституційно-правовий статус органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Теми рефератів: 

- Основні права людини і громадянина 

- Свободи людини і громадянина 

- Обов’язки людини і громадянина. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
Скласти схеми: 

- Інститути Конституційного права України 

- Структура Конституції України 

- Система стримувань і противаг. 

 

ТЕМА 3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 
Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика кримінального законодавства України. 

2. Джерела кримінального права України.  

3. Поняття злочину та його ознаки. 

4. Види злочинів.   

5. Склад злочину як  підстава  кримінальної відповідальності.  

6. Класифікація злочинів.  

7. Стадії вчинення злочину.  

8. Мета і види кримінального покарання.  

9. Співучасть у вчиненні злочину.  

10. Звільнення від відбування покарання.  

11. Амністія і помилування.  

12. Злочини у сфері господарської діяльності.  

13. Корупція та корупційні злочини.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінальне законодавство України, кримінальне право України, злочин,  види 

злочинів, ознаки злочину, склад злочину, кримінальна відповідальність, 

класифікація злочинів, стадії вчинення злочину, співучасть у вчиненні 

злочин,мета і види кримінального покарання, звільнення від відбування 

покарання, амністія, помилування корупція, корупційні злочини. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Загальна характеристика кримінального 

законодавства України Поняття, предмет та метод правового регулювання. 

Джерела кримінального права України. Види злочинів. Поняття злочину та його 

ознаки. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. Класифікація 

злочинів. Стадії вчинення злочину. Співучасть у вчиненні злочину. Мета і види 
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кримінального покарання. Звільнення від відбування покарання. Амністія і 

помилування. Злочини у сфері господарської діяльності. Корупція та 

корупційні злочини.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Теми рефератів: 

- Поняття злочину та його ознаки 

- Звільнення від відбування покарання  

- Корупція та корупційні злочини.  
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Скласти схеми: 

- Склад Злочину 

- Види злочинів 

- Стадії вчинення злочину. 

 

ТЕМА 4. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

 
Семінарське заняття 4 год. 

План 

1. Загальна характеристика цивільного законодавства України.  

2. Джерела цивільного права.  

3. Поняття цивільних правовідносин та їх елементи.  

4. Суб'єкти цивільних правовідносини.  

 

План 

1. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності.  

2. Правочини та цивільно-правові угоди.   

3. Право власності.  

4. Зобов’язальне право.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

цивільне законодавство України, цивільне право, цивільні правовідносини 

суб'єкти цивільних правовідносини. юридичної особа, цивільна правоздатість та 

дієздатність, правочин, цивільно-правова угода, зобов’язальне право, договор, 

довіреність, інтелектуальна власність, спадкування. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Загальна характеристика цивільного 

законодавства України. Джерела цивільного права. Поняття цивільних 

правовідносин та їх елементи. Суб'єкти цивільних правовідносини. Поняття 

юридичної особи. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності. Правочини 

та цивільно-правові угоди. Поняття та строки позовної давності. Особисті 

немайнові права громадян. Захист честі, гідності, та ділової репутації. Право 
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власності. Зобов’язальне право. Окремі види договорів. Представництво і 

довіреність. Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони. Загальна 

характеристика спадкування. Види спадкування. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

Теми рефератів: 

- Поняття та ознаки юридичної особи 

- Правочини та цивільно-правові угоди  

- Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони.  
 
Індивідуальні завдання до Теми 4:  
Скласти схеми: 

- Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб 

- Цивільна правосуб’єктність юридичних осіб 

- Види правочину. 

 

ТЕМА 5. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

 
Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Предмет і метод адміністративного права.  

2. Система і джерела адміністративного права.  

3. Поняття, види та структура адміністративно-правової норми. 

4. Адміністратівно-правовий статус громадян України, іноземних 

громадян, осіб без громадянства та біженців.  

5. Адміністративний примус.     

6. Адміністративна відповідальність,  

7. Адміністративне стягнення.  

8. Поняття та сутність державного управління. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
адміністративне законодавство України, адміністративне право, адміністративні 

правовідносини суб'єкти адміністративних правовідносини, адміністративний 

примус, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Предмет і метод адміністративного права. 

Система і джерела адміністративного права. Поняття, види та структура 

адміністративно-правової норми. Адміністратівно-правовий статус громадян 

України, іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців. 

Адміністративний примус, адміністративна відповідальність, адміністративне 

стягнення. Поняття та сутність державного управління. Державна служба та 

державні службовці. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

Теми рефератів: 

- Адміністратівно-правовий статус громадян України 

- Адміністратівно-правовий статус біженців 

- Адміністратівно-правовий статус апатридів. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 5:  
Скласти схеми: 

-  Адміністративний примус 

- Адміністративна відповідальність 

- Адміністративне стягнення. 

 

ТЕМА 6. ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 
Семінарське заняття 4 год. 

План 

1. Поняття, предмет та фінансового права. 

2. Джерела фінансового права.  

2. Місце фінансового права в системі права України.  

3. Фінансово-правові норми.    

4. Фінансові правовідносини.  

5. Система фінансового права.  

 

План 

1. Організація і органи фінансового контролю. 

2. Види фінансового контролю. 

3. Методи фінансового контролю.  

4. Поняття податку і збору,  

5. Класифікація податків і зборів.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

фінансове право, фінансово-правова норма, фінансові правовідносини, система 

фінансового права, фінансовий контроль податок і збір, податкове право, 

податкові правовідносини. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняттяп: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Поняття, предмет та джерела фінансового права. 

Місце фінансового права в системі права України. Фінансово-правові норми. 

Фінансові правовідносини. Система фінансового права. Поняття і значення 

фінансового контролю. Організація і органи фінансового контролю. Види і 

методи фінансового контролю. Поняття податку і збору, їх класифікація. 

Податкове право і податкові правовідносини. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

Теми рефератів: 

- Джерела фінансового права 

- Види і методи фінансового контролю 

- Податкові правовідносини. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  

Скласти схеми: 

- Система фінансового права 

- Види  фінансового контролю 

- Методи фінансового контролю.  
 

ТЕМА 7. СІМЕЙНЕ ПРАВО 
 

Семінарське заняття 4 год. 
План 

1. Поняття, предмет і метод сімейного права України. 

2. Порядок укладення шлюбу та створення сім'ї. 

3.  Рівність прав та обов'язків подружжя.  

4. Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя. 

5. Припинення шлюбу і визнання шлюбу недійсним.  

6. Правовідносини між батьками і дітьми.  

План 

1. Патронат. 

2. Опіка.  

3. Піклування.  

4. Умови усиновлення 

5. Правові форми влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

сімейне право, шлюб, сім'я, подружжя, батьки, діти, усиновлення (удочеріння), 

патронат, опіка, піклування. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Поняття, предмет і метод сімейного права 

України. Порядок укладення шлюбу та створення сім'ї. Рівність прав та 

обов'язків подружжя. Особисті немайнові та майнові правовідносини 

подружжя. Припинення шлюбу і визнання шлюбу недійсним. Правовідносини 

між батьками і дітьми. Обов'язок дітей піклуватися про батьків. Усиновлення 

(удочеріння). Патронат. Опіка. Піклування. Умови усиновлення. Правові форми 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  

Теми рефератів: 

- Порядок укладення шлюбу та створення сім'ї.  

- Припинення шлюбу і визнання шлюбу недійсним 

- Обов'язок дітей піклуватися про батьків.  
 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  

Скласти схеми: 

- Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя 

- Усиновлення (удочеріння), патронат, опіка, піклування. 
 

ТЕМА 8. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

 
Семінарське заняття 4 год. 

План 

1. Поняття, предмет та методи господарського права.  

2. Поняття та види господарських правовідносин.  

3. Поняття та ознаки господарської діяльності.  

4. Види господарської діяльності.  

5. Суб’єкти господарського права.    

6. Обєкти господарського права.  

 

План 

1. Правове регулювання економічної конкуренції.  

2. Легалізація господарської діяльності.  

3. Відповідальність за порушення антимонопольно- конкурентного 

законодавства.  

4. Правове регулювання банкрутства. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

господарське право, господарські правовідносини, господарська діяльність. 

суб’єкти та обєкти господарського права, легалізація господарської діяльності, 

економічна конкуренція, антимонопольно-конкурентного законодавство, 

банкрутство. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Поняття, предмет та  методи господарського 

права. Поняття та види господарських правовідносин. Поняття та види 

господарської діяльності. Суб’єкти та обєкти господарського права. Легалізація 

господарської діяльності. Правове регулювання економічної конкуренції. 

Відповідальність за порушення антимонопольно- конкурентного законодавства. 

Правове регулювання банкрутства. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  

Теми рефератів: 

- Види господарських правовідносин 

- Економічна конкуренція 

- Юридична відповідальність за прушення норм господарського права. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 8:  
Скласти схеми: 

- Суб’єкти господарського права 

- Обєкти господарського права. 
 

ТЕМА 9. ТРУДОВЕ ПРАВО 

 

Семінарське заняття – 4 год 

План 

1. Поняття, предмет, метод та система трудового права України. 

2. Джерела трудового права.  

3. Трудові правовідносини.  

4. Суб’єкти трудового права.  

5. Колективний договір.  

6. Трудовий договір: поняття та порядок укладення. Порядок укладення 

трудового договору.   

7. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його 

вини підприємству.  

 

План 

1. Правове регулювання робочого часу.  

2. Правове регулювання часу відпочинку.  

3. Трудова дисципліна.  

4. Розв'язання трудових спорів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

трудове право України, трудові правовідносини, суб’єкти трудового права, 

колективний договір, трудовий договір, робочий час, відпочинок,трудова 

дисципліна матеріальна відповідальність шкода, трудовий спор. 

 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Поняття, предмет, метод та система трудового 

права України.  Джерела трудового права. Трудові правовідносини. Суб’єкти 

трудового права. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок 

укладення. Порядок укладення трудового договору.  Правове регулювання 

робочого часу. Правове регулювання часу відпочинку. Трудова дисципліна. 
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Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини 

підприємству. Розв'язання трудових спорів. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  

Теми рефератів: 

- Види трудових правовідносин 

- Суб’єкти трудового права 

- Відповідальність за порушення трудового законодавства 
 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  
Скласти схеми: 

- Трудові правовідносини 

- Суб’єкти трудового права 

- Види трудових договірів. 

 

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

 
Семінарське заняття 4 год. 

План 

1. Основні поняття та система міжнародного публічного права.  

2. Джерела міжнародного права.  

3. Основні принципи міжнародного права.  

4. Суб’єкти міжнародного права.  

5. Міжнародні організації.  

6. Права людини та міжнародне право.  

 

План 

 

1. Право міжнародних договорів.  

2. Міжнародне економічне право. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародне публічне право, джерела міжнародного права, принципи 

міжнародного права, суб’єкти міжнародного права, міжнародні організації, 

права людини, право міжнародних договорів, міжнародне економічне право. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: після вивчення даної теми у студентів мають 

бути напрацьовані такі знання: Основні поняття та система міжнародного 

публічного права. Джерела міжнародного права. Основні принципи 

міжнародного права. Суб’єкти міжнародного права. Міжнародні організації. 

Права людини та міжнародне право. Право міжнародних договорів. 

Міжнародне економічне право. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  

Теми рефератів: 

- Джерела міжнародного права  

- Суб’єкти міжнародного права 

- Види міжнародних організацій.  

 
Індивідуальні завдання до Теми 10:  

Скласти схеми: 

- Система міжнародного публічного права 

- Джерела міжнародного права 

- Основні принципи міжнародного права. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Рекомендована література до Теми 1: 

1. Наливайко Л.Р., Вітвіцький С.С. та ін. Теорія держави і права в тестових 

завданнях: навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко. 

Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014.-358 с. 

2. Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, 

проф. Ю.А. Ведєрніков. 2-е вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. 468 с. 

3. Теорія держави і права: навч. посіб. для підготовки до державного іспиту / 

А.М. Кучук [та ін.]; керів. авт. кол. І.А. Сердюк ; рец.: С.Д. Гусарєв, 

Ю.А. Ведєрніков; Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012 . 207 с. 

4. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-

Сабадаш ; Ред. : М.В Цвік ; О.В Петришин. Харків : Право, 2010. 583 с. 

5. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, 

Л.Л. Богачова та ін. ; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. 

Харків : Право, 2002. 432 с. 

6. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / 

О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с. 

7. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-тє вид., доповн. і 

переробл. / О.Ф. Скакун. Київ: Прав. єдність, 2011. 524 с. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник: 

Навчальне видання Київ: Атіка, 2000. 320 c. 

2. Конституційне право України: навч. посіб. [для підгот. до іспиту за 

кредитно-модульною сист. навчання] / В.О. Боняк, В.А. Завгородній, 

А.В. Самотуга, Л.А. Філяніна. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. 296 с.  
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3. Наливайко Л.Р., Беляева M.В., Сліпенко В.Є., Чепік-Трегубенко О.С. 

Конституційне право України в тестових завданнях: навчальний посібник / 

за заг. ред. д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. 

324 с. 

4. Збірник нормативно-правових актів з питань забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні / Уклад.: д.ю.н., проф. 

Л.Р. Наливайко, к.ю.н., доц. К.В. Степаненко. – Дніпро : ДДУВС, 2017. 

455 с. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. 

В.О. Навроцького. Київ, 2013. 712 с. 

2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. Харків, 2010. 456 с. 

3. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, 

В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-те 

вид., переробл. і допов. Харків, 2010. 608 с. 

4. Практикум з кримінального права України (Загальна частина) : навч. посіб. 

/ О.В. Ведмідський, В.Д. Людвік, В.Ф. Примаченко та ін. ; ред. В.В. 

Шаблистий ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

– Дніпро : ДДУВС, 2017 (Харків: ТОВ “Видавництво “Грифон”, 

20.01.2017). 352 с. 

5. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі 

конституційної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

10 черв. 2016 р.,). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 124 с. 

6. Орел Ю.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти нормальної 

діяльності органів і установ пенітенціарної служби України : монографія / 

Ю.В. Орел. Харків: ТОВ «В справі», 2016. 416 с 

7. Збірник нормативно-правових актів Верховного Суду України у 

кримінальних справах / Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ; упоряд.: С.М. Алфьоров [та ін.] ; ред. В.В. Шаблистий. – 

Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 

28.01.2014) . 324 с. 

8. Руфанова В.M., Титаренко О.О. Запобігання органами внутрішніх справ 

злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: 

монографія. / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко. Дніпропетровськ: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2012. 200 с. 

9. Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людино-

центристське дослідження: монограф. / В.В. Шаблистий. -

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД, 2015. 420 с. 

10. Шалгунова С.А. Особа насильницького злочинця: вітчизняний та 

зарубіжний досвід вивчення: монограф. / Шалгунова Світлана 

Аполлінаріївна. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2011. 472 с. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття та система теорії держави і права, її об’єкт, предмет, ознаки. 

2. Функції теорії держави і права: поняття, види та їх характеристика. 

3. Методологія і методи в пізнанні держави і права. 

4. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. 

5.Держава: поняття та ознаки.  

6. Суверенітет держави.  

7. Функції держави: поняття і класифікація.  

8. Форма держави: поняття, структура.  

9. Правова і соціальна держава.  

10. Поняття та ознаки права. Функції права.  

11. Правове регулювання, його предмет, метод, засоби та форми.  

12. Норма права, її ознаки та структура.  

13. Система права та її структурні елементи.  

14. Форми (джерела) права.  

15. Нормативно-правовий акт, його ознаки, види, дія. 

16. Реалізація права, поняття та форми.  

17. Правовідносини: поняття структура та види. 

18. Правомірна поведінка, її ознаки і види.  

19. Правопорушення, його ознаки і види.  

20. Юридична відповідальність.  

21. Верховенство права та законність.  

22. Поняття, предмет та метод конституційного права. 

21.  Конституційні правовідносини. 

22. Система конституційного права. 

23. Форми (джерела) конституційного права. 
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24.Поняття і основні властивості та основні положення Конституції України. 

25. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина. 

26. Основні права, свободи і обов’язки людини і громадянина.  

27. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. 

28. Інститут громадянства. 

29. Конституційно-правовий статус органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

30. Загальна характеристика кримінального законодавства України. 

31. Поняття, предмет та метод правового регулювання. 

32. Джерела кримінального права України. 

33. Види злочинів. 

34. Поняття злочину та його ознаки. 

35. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 

36. Класифікація злочинів. 

37. Стадії вчинення злочину. 

38. Співучасть у вчиненні злочину. 

39. Мета і види кримінального покарання. 

40. Звільнення від відбування покарання. 

41. Амністія і помилування. 

42. Злочини у сфері господарської діяльності. 

43. Корупція та корупційні злочини.  

44. Загальна характеристика цивільного законодавства України. 

45. Джерела цивільного права. 

46. Поняття цивільних правовідносин та їх елементи. 

47. Суб'єкти цивільних правовідносини. 

48. Поняття юридичної особи. 

49. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності. 

50. Правочини та цивільно-правові угоди. 

51. Поняття та строки позовної давності. 

52. Особисті немайнові права громадян. 

53. Захист честі, гідності, та ділової репутації. 

54. Право власності. 

55. Зобов’язальне право 

56. Окремі види договорів. 

57. Представництво і довіреність. 

58. Інтелектуальна власність як об'єкт правової охорони. 

59. Загальна характеристика спадкування.  

60. Види спадкування. 

61. Предмет і метод адміністративного права. 

62. Система і джерела адміністративного права. 

63. Поняття, види та структура адміністративно-правової норми. 

64. Адміністратівно-правовий статус громадян України, іноземних громадян, 

осіб без громадянства та біженців. 

65. Адміністративний примус, адміністративна відповідальність, 

адміністративне стягнення. 
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66. Поняття та сутність державного управління. 

67. Державна служба та державні службовці. 

68. Поняття, предмет та джерела фінансового права. 

69. Місце фінансового права в системі права України. 

70. Фінансово-правові  норми. 

71. Фінансові правовідносини. 

72. Система фінансового права. 

73. Поняття і значення фінансового контролю. 

74. Організація і органи фінансового контролю. 

75. Види і методи фінансового контролю. 

76. Поняття податку і збору, їх класифікація. 

77. Податкове право і податкові правовідносини. 

78. Поняття, предмет і метод сімейного права України. 

79. Порядок укладення шлюбу та створення сім'ї. 

80. Рівність прав та обов'язків подружжя. 

81. Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя. 

82. Припинення шлюбу і визнання шлюбу недійсним. 

83. Правовідносини між батьками і дітьми. 

84. Обов'язок дітей піклуватися про батьків. 

85. Усиновлення (удочеріння). 

86. Патронат. Опіка. Піклування. 

87. Поняття, предмет та методи господарського права. 

88. Поняття та види господарських правовідносин. 

89. Суб’єкти та обєкти господарського права. 

90. Поняття, предмет, метод та система трудового права України. 

91. Джерела трудового права. 

92. Трудові правовідносини. 

93. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення. 

94. Правове регулювання робочого часу. 

95. Основні поняття та система міжнародного публічного права. 

96. Джерела міжнародного права. 

97. Основні принципи міжнародного права. 

98. Суб’єкти міжнародного права. 

99. Право міжнародних договорів. 

100. Міжнародне економічне право. 

 
 


