ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Юридичний факультет
Питання для вступу в аспірантуру
зі спеціальності 081 «Право»
(адміністративне права, цивільне право, кримінальне право)
1. Поняття

і

предмет

адміністративного

права

України.

Роль

та

місце

адміністративного права в побудові правової держави.
2. Фінансово-правові норми, їх види та фінансово-правові відносини, їх зміст та
особливості.
3. Юридичні особливості і властивості інформації. Класифікація інформації.
4. Поняття «корупції» в законодавстві України та в теорії адміністративного права.
5. Поняття, зміст та структура адміністративно-правових норм. Види адміністративноправових норм та їх дія.
6. Поняття фінансового контролю, його значення. Правові основи здійснення
фінансового контролю та проблеми вдосконалення законодавства про фінансовий
контроль.
7. Види засобів адміністративно-правового забезпечення прав і свобод громадян.
8. Поліцейське право як основа виникнення та розвитку адміністративного права.
9. Проблеми формування бюджетної системи України в світлі Конституції України та
Бюджетного кодексу.
10. Поняття

органу виконавчої влади,

його ознаки.

Адміністративно-правовий

статус органу виконавчої влади.
11. Міжбюджетні відносини за Бюджетним кодексом.
12. Інформаційне

суспільство

та

стадії

його становлення. Хартія Глобального

інформаційного суспільства (Окінава).
13. Поняття правовідносин із адміністративно-правового забезпечення прав і свобод
громадян у сфері запобігання та протидії корупції.
14. Адміністративний договір у системі адміністративно-правових форм державного
управління.
15. Поняття податків та їх правова природа. Функції податків.

16. Обмеження поширення інформації, яка являє загрозу інтересам особи, суспільства,
держави. Баланс інтересів особи, суспільства, держави при здійсненні права на
доступ до інформації.
17. Види методів адміністративно-правового забезпечення прав і свобод громадян у
сфері протидії і запобігання корупції.
18. Прокурорський нагляд як спосіб забезпечення законності у державному управлінні.
19. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері персональних даних.
20. Виконання судових рішень в адміністративних справах.
21. Правове регулювання місцевих фінансів, конституційні повноваження в сфері
місцевого бюджету.
22. Адміністративно-правовий

статус

громадян

України.

Адміністративна

правоздатність і дієздатність громадян.
23. Стадії бюджетного процесу за Бюджетним кодексом. Складання проекту бюджету;
порядок розгляду проекту бюджету та затвердження бюджету та Закону про
державний бюджет.
24. Електронний документ, електронний документообіг, електронний цифровий підпис.
25. Поняття і значення законності у державному управлінні. Поняття та види способів
забезпечення законності у державному управлінні.
26. Поняття державного кредиту. Види і форми державного кредиту. Державний борг.
Види державного боргу. Управління державним боргом.
27. Особливості правового регулювання відносин в Інтернет. Особливості реалізації
інформаційних правовідносин в Інтернет.
28. Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки. Юридичний склад
адміністративного проступку, його поняття, значення, структура та види. Обставини, що
виключають протиправність і винність діяння.
29. Правове регулювання державного фінансового контролю за казначейським
виконанням бюджетів в Україні.
30. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права. Основи
взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
31. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Види відповідальності
за податкові правопорушення.

32. Поняття правового режиму інформації та його різновиди. Правовий режим вільного
доступу до інформації.
33. Виконання бюджету; розпис бюджету; казначейське виконання кошторисних
видатків; розпорядники коштів, їх види.
34. Нормативні правові акти галузі інформаційного законодавства. Інформаційно правові норми у складі актів інших галузей права
35. Поняття та ознаки адміністративного примусу. Підстави застосування та види
адміністративно-примусових заходів.
36. Завдання, принципи і правове регулювання провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
37. Поняття страхової діяльності. Страхові фонди. Сутність і призначення страхування,
його функції.
38. Інформаційні

аспекти

інтелектуальної

власності.

Особливості

регулювання

інформаційних відносин інститутами авторського права і патентного права.
39. Ліцензування банківської діяльності.
40. Адміністративний

акт

як

провідна

форма

державного

управління.

Види

адміністративних актів. Порядок прийняття, зміни та скасування адміністративних
актів. Умови законності адміністративних актів.

1. Поняття, предмет та метод цивільного права.
2. Поняття та ознаки договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу.
Право продажу речі. Форма договору купівлі-продажу.
3. Процесуальний порядок перегляду рішень та ухвал суду за нововиявленими
обставинами.
4. Принципи, функції та система цивільного права.
5. Предмет договору купівлі-продажу. Кількість, асортимент, комплектність, якість
товару, тара і упаковка. Ціна в договорі купівлі-продажу.
6. Поняття цивільного процесу, його стадії. Види проваджень по цивільним справам.

7. Джерела цивільного права: поняття та види.
8. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Публічна
обіцянка нагороди за результатами конкурсу.
9. Предмет та система цивільного процесуального права України. Його місце в
системі права України.
10. Поняття, умови та порядок укладення шлюбу.
11. Права та обов’язки покупця за договором купівлі-продажу. Правові наслідки
порушення покупцем своїх зобов’язань.
12. Заочне рішення по цивільній справі: умови та порядок його винесення.
13. Дія цивільного законодавства у часі, просторі, за колом осіб. Аналогія права та
аналогія закону.
14. Поняття, юридична природа та види судових постанов у цивільному процесі.
15. Правовий

режим

спільного майна

подружжя.

Поділ спільного

майна

подружжя.
16. Договір дарування: поняття, ознаки, сторони в договорі. Предмет договору
дарування. Форма договору. Обов’язки дарувальника. Відмова від договору
дарування. Розірвання договору дарування
17. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі. Процесуальна співучасть.
18. Поняття, ознаки та види цивільних правовідносин.
19. Припинення опіки та піклування над дітьми.
20. Треті особи в цивільному процесі: поняття, види та підстави їх участі.
21. Поняття, умови та порядок усиновлення.
22. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
23. Поняття та види судового представництва. Повноваження судових представників.
24. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб.
25. Зміст договору ренти. Забезпечення виплати ренти. Підстави та наслідки розірвання
договору ренти за ініціативою одержувача або платника ренти.
26. Поняття та види судової підвідомчості. Правила визначення підвідомчості
цивільних справ.
27. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною.

28. Договір довічного утримання: поняття, ознаки. Сторони у договорі. Форма
договору довічного утримання (догляду). Припинення договору довічного
утримання (догляду).
29. Поняття та види підсудності цивільних справ. Зміна підсудності.
30. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
31. Договір найму (оренди): поняття, ознаки, сторони в договорі. Форма договору
найму (оренди).
32. Поняття та види судових витрат у цивільному процесі.
33. Права та обов’язки опікунів і піклувальників. Припинення опіки та піклування.
34. Поняття позову та його складові елементи. Види позовів. Інститут забезпечення
позову в цивільному процесі.
35. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.
36. Поняття та особливість розгляду справ окремого провадження. Класифікація справ
окремого провадження.
37. Порядок створення юридичних осіб.
38. Розпорядження позовними засобами захисту: відмова та визнання позову, зміна
предмету та підстави позову, укладення мирової угоди.
39. Правовий статус підприємницьких товариств.
40. Поняття, ознаки та класифікація судових доказів.

1. Кримінальне право України як галузь права: поняття, характерні особливості, місце
в правовій системі
2. Принципи кримінального права та їх реалізація в правозастосовній діяльності
3. Закон про кримінальну відповідальність: поняття, структура, тлумачення
4. Кримінальна відповідальність: сутність та проблеми реалізації
5. Поняття злочину та його ознаки. Класифікація злочинів
6. Склад злочину: поняття, значення, елементи, види
7. Кваліфікація злочинів: поняття, етапи, основні правила
8. Сучасні підходи до розуміння сутності об’єкта злочину та його видів

9. Об’єктивна сторона злочину: поняття, значення, ознаки
10. Причинний зв’язок в кримінальному праві
11. Проблеми осудності та неосудності у кримінальному праві
12. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сильного
душевного хвилювання
13. Поняття і значення суб’єктивної сторони складу злочину
14. Вина, її форми та види
15. Поняття і види стадій злочину
16. Поняття і ознаки співучасті. Види співучасників та особливості їх кримінальної
відповідальності
17. Форми співучасті: поняття, класифікація, кримінально-правове значення
18. Поняття та загальна характеристика множинності злочинів
19. Повторність злочинів: поняття, види, особливості кваліфікації
20. Сукупність злочинів: поняття, види, особливості кваліфікації
21. Необхідна оборона та умови її правомірності
22. Затримання особи, що вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність
діяння
23. Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння
24. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття і види
25. Система покарань за кримінальним законодавством України
26. Загальні засади призначення покарання
27. Проблеми призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
28. Проблеми призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у
співучасті
29. Проблеми призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків
30. Звільнення від покарання та його відбування: поняття та види
31. Інші заходи кримінально-правового характеру: поняття, сутність, види
32. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
33. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
34. Державна зрада (ст. 111 КК). Відмінність від шпигунства (ст. 114 КК)
35. Умисне вбивство (ст. 115 КК).
36. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах.

37. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК).
38. Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність від насильницького задоволення статевої
пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК).
39. Підкуп виборця, учасника референдуму (ст. 160 КК). Конституційні положення
щодо вільного волевиявлення під час виборів.
40. Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу.
41. Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою.
42. Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від вимагання.

